SVV 2011

Saulgriežu Vasaras vidusskolas gadagrāmata Trikāta 2011
Redaktori: Liene Salmiņa, Raitis Bobrovs
Redakcija: Haralds, Kristiāns, Paula, Mārcis, kā arī citi saulgriezēni
Īpaši liels paldies fotogrāfiem
Biedrība SVV, Cēsu iela 19-5, Rīga, Latvija

3
Mīļā SVV2011 saime!
Tik ļoti priecājos, ka mums tika dota
iespēja SVV2011 kopā pavadīt Trikātā. Šī
vieta mums visiem paliks atmiņā ar savu
vienkāršo, bet cēlo dabas skaistumu, ar
vienkāršiem, bet sirsnīgiem cilvēkiem,
ar jūtām, kas mūs saistīs vēl ilgi... jūtas,
kas pirmās dienās neviegli un reizēm
pat bikli lauzās uz āru, meklējot un
beidzot sagaidot drosmi izpausties tieši,
atklāti, neviltoti un patiesi. Šīs patiesās
jūtas mūs vienoja Trikātas vasaras
piedzīvojumos un šīs jūtas mūs sildīs
aukstos ziemas vakaros, kad Trikātas
vasara šķitīs kā tāla, karsta un brīžiem
neīsta atmiņa. Šīs jūtas mūs visus sveiks
SVV2012 Jūrkalnē, kad būsim atkal gatavi burvīgo atklāsmes procesu sākt no
jauna. Gaidu Jūs visus nākamajā, mūsu
20. mācību vasarā.

Uzmanību, runā Ilze
...es tinu ap sevi
priekšmetus
ainas
un bezgalīgumu –
aiz viena otrs,
un iznāk pasaule
un pasauli prasa no manis.
Ap sevi es tinu
tās jūtas,
tās nojautas,
kuras trīsuļo gaisā
ikbrīd
un grib tikt
apdzīvotas,
līdz kamēr pats kļūstu
par vienu vienīgu
jūtu
un nojautu.

Ilze Kreišmane
SVV direktore

Trikāta
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Šogad saulgriežu nometne notiek
Trikātā- pagastā, kas šodien ir viena
trešdaļa no Beverīnas novada, pagastā,
kuru apvij dažādas teikas, kuras mums
tik izteiksmīgi stāstīja Trikātas Inga.
Iebraucot Trikātā redzēsiet dažas mazas,
jaukas mājiņas, kam pa vidu pāris veikali
un konditoreja, kur gardas maizītes
cep, pretī tai bijušais ugunsdzēsības
depo, kas tagad ir ciema saieta nams.
Turpat netālu vēl saglabājies gabals no
smilšu ieža, bet tam pretī pilskalns, kur
šoreiz notika arī saulgriežu Viesu dienas
koncerts. No pilskalna labi var pārredzēt
gan Dzirnavu dīķi un Trikātas siera
darītavu otrā pusē, gan smailo baznīcas
torni pretējā pusē pie Baznīcas ezera.
Dodoties tālāk uz SVV mītni jābrauc gar
skaisto Abula upi. Tā nav strauja, bet to
rotā niedres gar krastiem un izveidotā
saliņa.

Drīz vien līkumotais ceļš atved līdz
skolai, kas šogad ir mūsu mājas. Šī vieta
īpaši izceļas ar tās adresi- Gaismaskalns.
Trikāta šajās trīs nedēļās mūs apveltījusi
ar skaistu laiku un arī jauku apkārtni.
Mums ir iespēja izmantot sporta zāli,
kurā var spēlēt dažādas spēles un rīkot
pasākumus. Un blakus sporta laukumā
arī var vienkārši pasēdēt zālītē un
atpūsties, vai trenēties tuvcīņas mākslu.
Mūs iepriecina, ka šeit ir daudzas
labas lietas, piemēram, karoga masts,
kas ir retums Rīgas skolās, pieskolas
parkā iekārtotā ugunskura vieta ar
koka soliņiem, ogu krūmi un ābeles ap
skolu, kā arī ezera krasts pārsimts metru
attālumā.
Te var jauki pavadīt laiku un mēs esam
ļoti priecīgi, ka šogad SVV mūs aizveda
uz Trikātu!
/Elza/
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SVV2011 kopbilde

SVV2011 ģimene
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1. grupa

Māra Deksne

2. grupa

Margers Samsons
Georgs Kozulis
Ralfs Štauers
Kristians Ivans Hrgetičs
Elīna Valdmane
Inga Gončare
Elīza Poikāne

Ronalds Delmonts
Mārcis Lipskis
Daiga Gončare
Kristela Šantere
Paula Janīte
Ruta Ērgle
Lāsma Žukovska
Haralds Punculis
Arturs Lielmezs
Vineta Mekša
Ilze Amanda Zakrevska
Ineta Kivrina
Marta Veldre
Laura Sarvuta
Evelīna Djomkina
Everita Djomkina

3. grupa

Rihards Vārna
Matīss Ernests Balodis
Toms Blūms
Diāna Ērgle
Madara Bērziņa
Keita Druvaskalna
Maija Kikuste
Elza Jansone

Senjori

Darbinieki

Mārtiņš Daģis
Liene Salmiņa
Aiga Klimoviča
Aiva Bumbure
Annija Grebeža
Dita Grunte
Kārlis Daģis
Māra Vaickovska
Raitis Bobrovs
Rūta Ziemele
Ventis Beķeris
Una Upena
Dace Rasiņa
Gunārs Lazdiņš
Ilze Kreišmane
Rasa Ozoliņa
Krišs Dubrovskis

Vieslektori

Olafs Brūveris
Edvīns un Sndra Krūmi
Valters Nolendorfs

No kurienes tad mēs visi esam?
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Elīza Kristiāns
Gunārs

Madara
Mārtiņš
Matīss

Rihards

Aiga Aiva
Annija Māra V
Una Dace
Diāna Elīna
Elza Keita
Laura Maija
Marta Māra D
Ronalds Ruta
Toms Vineta
Kārlis
Rūta
Georgs
Liene M

Ventis
Daiga
Inga
Paula

Raitis

Ilze Amanda

Artūrs
Evelīna
Marģers
Everita
Dita
Ralfs
Mudīte
Ilze K.
Liene S
Ineta

Haralds

Kristela
Mārcis
Liene L

Dienasgrāmata
10.07.11
Diena, kad mēs šeit ieradāmies,dažiem
kaut kas jau zinām citiem pavisam
svešs, bet kopumā visiem iekšā valdīja
uztraukums par to, kas šogad sagaida.
No sākuma mēs piereģistrējāmies pie
galdiņa, kur sēdēja SVV pārstāvji brūnos
krekliņos, viņi uzdeva daudz jautājumus
un visi bijām apmulsuši. Pēc tam sekoja
iepaurēšanās (iekārtošanās) istabiņās
un tad jau bija nometnes atklāšana pie
karoga, pirmais iemets ( iespaids) uzreiz
radās pozitīvs un devāmies uz pirmajām
vakariņām Trikātā, ēdiens bija gards,
ka slienas saskrēja mutē. Pēc ēšanas
gājām izpētīt nometnes teritoriju un
spēlēt iepazīšanās spēles, kā jau pirmajā
vakarā. Katram noteikti bija vismaz
viens cilvēks, kas vairāk kā pārējie iekrita
acīs. Vēlāk gājām iekost maizītes pirms
gulētiešanas un tad jau pateikt visiem ar
labunakti dziedot dziesmu, jo kur dziesmas dzied, tur ienaidnieku nav.

11.07.11
Cik interesanti pamosties un sajust
to, ka kopš šīs dienas viss būs citādi,
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tavs ierastais ritms mainīsies un
vasara sagriezīsies. Rīts sākās ar to, ka
cēlāmies vēlāmies un gājām skriet, tas
likās vilinoši, bet rezultātā bijām ļoti
piekusuši, prieks par tiem, kuri neskrēja.
Pēc kārtīgas dušas devāmies uz karogu
un tad uz pirmajām brokastīm. Tālāk
sekoja rīta lūgšana, kurā iepazināmies
ar skolotājiem un to, kas notiks katru
rītu. Bija paredzētas mācību stundas, bet
šodien tikai iepazināmies ar nodarbībām
un stundām un uzzinājām kas ir kas. 5.
stunda katru dienu būs tautas dejas un
par dejām visi bija sajūsmā, it īpaši tad ja
tevi salika ar meiteni vai puisi, kas vakar
jau bija iekritis acīs :). Tad devāmies uz
pusdienām un tad sekoja brīvais laiks.
Kad prieks no nekā nedarīšanas beidzās
gājām uz pēcpusdienu nodarbībām
kuras mēs paši pēc izvēles visai nedēļai
bijām izvēlējušies.. Tad atkal ēdam
un koris ar dziedošo Māru, bet par šo
pasākumu sajūsmā bija tikai meitenes
un Kristiāns. Pirmais vakara pasākums `Bez talantu šovs` , kur katrs bija sagatavojis to, ko vissliktāk māk. Kopš šī vakara
sapratām, ka Rihards var izdzert veselu
1,5 litra pudeli ar Mangaļu negāzēto
ūdenīti un vel visādus brīnumus

atklājām, bet bija tikai otrais vakars un
visi jau viens otru pazina. Pēc vakara
pasākuma ripojām uz naksniņām un
mazliet vēlāk pateicām viens otram labu
nakti dziedot vakara dziesmu. Tāds būs
režīms mūsu turpmākajām 3 nedēļām.

12.07.11
Šodien viss notiek pēc ik dienas plāna,
bet vakarā ieplānots orientēšanās
vakars. Visi sadalīti komandās un
katram bija vajadzīgs kaut kas savas
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13.07.11
Jauks dienas sākums, ir jau ceturtā diena
un sajūta šeit esot ir ļoti laba. Ik rīta
gājiens uz karogu un brokastis kā jau
iepriekšējās dienās viss dienas režīms
nemainās un iet uz priekšu.

14.07.11

Atkal jauna diena pie mums Trikātā.
Šodien plānojam visu jau iepriekš
iesākto, bet šodiena ir ļoti īpaša ar to, ka
pie mums viesojās Olafs Brūvers , viņš ir
ļoti interesants cilvēks ar saviem interesantajiem dzīves stāstiem, tik interesanŠodiena bija īpaša ar to, ka vakarā
ta dzīve ir bijusi, manuprāt, tikai dažiem
mums bija ļoti mīlīgs pasākums –
cilvēkiem un beigu beigās viņš ir nonācis
Svecīšu Dievkalpojums Trikātas baznīcā,
Latvijā pie mums smaidīgs un laimīgs :).
tur mēs bijām visi kopā un pasākumu
bija noorganizējuši senjori, kopā
Vakarpusē mēs izdomājām Olafam
dziedājām dziesmas par mīlestību un
parādīt to, ka ļoti augstu vērtējam
saticību. Pēc Dievkalpojuma izgājām
to, ka viņš ir pie mums un attēlojām
laukā, lai noliktu svecītes, pēc tam
barikāžu laiku aizstāvot Radio torni,
devāmies lejā uz `baisajām` kapenēm, Ministru padomi, Prezidenta pili, TV
komandas krāsiņā. Bija interesanti
kur bija guldīti Vācu muižnieki. Kapenēs torni, pie šiem objektiem katra grupa
uzdevumi – bija ar svecīti jākausē lapa,
pašā dziļākajā vietā atradām īstu
veidoja barikādes un braucot tankam
lai saskatītu, kas tur rakstīts un lai zinātu,
cilvēka kaulu, no kura lielākā daļa no
veidoja `dzīvo` ķēdi un mums izdevās
kur tālāk jādodas, šajā uzdevumā
mums teica, ka nevarēs šī skata dēļ
aizsargāt šīs vietas un uzvarēt ! Vēlāk
daudzi nočakarējās, bet bija ļoti jautrs
naktīs mierīgi gulēt, bet kopumā vakars mēs kopā mīlīgi pasēdējām pie ugunun jauks pasākums. Baumo, ka sarkanā
bija izdevies. Pēc kapeņu apskatīšanas
skura, paēdām naksniņas un dziedājām
komanda visu nočakarēja, jo pie tilta
pie baznīcas ieejas kopā ar Trikātas
SVV ugunskura dziesmu, taisnību sakot
nevarēja saskatīt , ka tur bija viss priekšā
vietējiem vienaudžiem dziedājām vamazliet salijām, bet bija ļoti forši. Ienākot
pateikts, bet viņi to nepamanīja, bet
kara dziesmu un tad atpakaļ uz skolu, lai iekšā zālē izdalīja brūnus SVV krekliņus
bija ļoti smieklīgi. Pēc orientēšanās visi
ēstu naksniņas un dotos gulēt, kaut arī ar saulīti un izlozējām `Slepenos
bija ļoti noguruši un devās iestiprināties,
ļoti negribējās :).
draudziņus` . Diena bija ļoti gara tāpēc
nodziedāt dziesmu un uz čuču muižu.
šodien ar mazliet lielāku prieku gājām
uz čuču.

Dienasgrāmata
15.07.11
Šī diena ir ļoti īpaša ar to, ka laika
apstākļi nav saulgriezēniem labvēlīgi,
jo ārā līst lietus, ir apmācies, bet šo mēs
nosaucām par Zirgu un Kaņepju dienu . Mūsu izbraukums sākās ar to, ka
iesēdāmies autobusā un devāmies uz
lauku sētu, kur bija kaņepju darītava un
audzētava.
Paskatījāmies, kā viss process notiek un
tad devāmies pie galda, lai nobaudītu
tepat veidotos labumus – medutiņu un
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kaņepīšu sviestiņu, mājas saimnieks bija dziesmu un gājām gulēt. Divos ar mums
ļoti interesants cilvēks.
izstrādāja joku – pateica, ka ir gāzes
izplūde un visiem bija jāevakuējas laukā
Vēlāk braucām uz stalli, kur bija daudz
no skolas, no sākuma mēs visi ticējām
zirgi, ērzeļi un viens ponijs. Georgs pirun uztraucāmies, bet tad, kad ceļš bija
mais izmēģināja jāt ar poniju un viņam
izgaismots ar svecītēm un tur gaidīja
ir iedzimts talants, tam piekritīs visi, kas
Kārlis, Annija un citi audzinātāji, viss bija
to redzēja.
skaidrs, viņi mums bija izplānojuši nakts
Pēc tam devāmies uz zirgu muzeju,
stafetes, tas nebija diezgan viegli, jo visi
kas no sākuma nelikās, ka tas tiešām ir bijām noguruši pēc dejām, bet beigās
zirgu muzejs, bet vēlāk izskatījās mazbija tīri tā neko! Atgriežoties ap četriem
liet ticamāk. Pēdējā pietura bija mūsu
skolā visi uzreiz gājām gulēt.
otrās mājas uz šīm 3 nedēļām – Trikātas
pamatskola un tad pēc grūtas dienas
17.07.11
paēdām vakariņas un darījām to kaut
ko – NEKO , jo visi bija piekusuši , tāpēc Šodien visu režīmu sagriezām otrādākviss notika stundu vēlāk. Rītu pavadījām
skatījāmies filmu un gājām gulēt, ar
vāļājoties pa gultu, bet pēc pusdienām
labunakti, tiekamies rīt !
katrs devās savā virzienā. Tie kuriem
bija vairāk spēks gāja spēlēt futbolu un
16.07.11
volejbolu, tie kuriem spēks bija zudis
Saulgriežos jau sestdiena, šo nevar
gāja pastaigā ar Raiti un Lieni veidot
nosaukt par brīvdienu, jo vakardienas
saulgriežu zīmes ceļa malās no visiem
stundas ir pārceltas uz šodienu, tāpēc ir dabas materiāliem, kas bija sastopami
viss ierastais režīms. Vakara pasākumā apkārt. Vakarā bija ļoti interesanta
bija jāatveido fragmenti no vakar
spēle - `Mantu Medības` . Bija saraksts
redzētās filmas. Pasākums bija ļoti jauks ar lietām, būtnēm un parādībām, kas
un izdevies. Pēc filmu festivāla bija
jāatrod un par katru mantu bija savi
diskotēka. Ap vieniem dziedājām vakara punkti. Šī bija ļoti interesanta spēle,
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ko visi arī labprāt atkārtotu. Tā pagāja
svētdiena saulgriežos – mierīgi, bet ar
lielu prieku pēc grūtas nakts

atkal ierastais un mums tas patīk tieši
tāds kāds viņš ir. Paēdam vakariņas
un ejam meklēt kaut ko sarkanu, kas
piestāvēs mūsu formai, jo šodien SVV ir
`Kazino` jeb `SVV zaudētava` . Tur bija
18.07.11
daudz un dažādas spēles – Kauliņu pokIr jau otrā nedēļa. Sajūta ir tāda, ka
ers, acīte, kurā rokā gredzens, čikāšanās
cilvēkus apkārt tu jau esi pazinis mūžību, un citas.
ka nekad no viņiem nešķirsies, bet
Visspilgtāk atmiņā paliks gaiļu cīņas. No
tomēr laiks rit uz priekšu. Šodien visi
puišiem uzvarēja mūsu foršais, lielais
pierakstījās šīs nedēļas pēcpusdienu
Rihards, daudzi lika cerības uz Marģeru
nodarbībām. Šonedēļ pie mums viesojās
bet puisim jāēd vairāk putra, lai pārspētu
audēja Rasa. Ļoti interesanta un pozitīva
Rihardu. No meitenēm uzvarēja rudā
sieviete. Tātad klāt nāca aušana un
Inga, mēs teiktu, ka spēks ir matu krāsā
metālapstrāde , bet metālists Krišs
! Un kazino beidzās ar Naudas lietu,
dzīvoja 10 minūšu attālumā no skolas,
kuru noorganizēja Ventis. Tad jau atkal
bet uz viņa nodarbībām aizgāja lielākā
mīlīgās naksniņas un vakara dziesma.
daļa jauniešu un tur tiešām bija ļoti forši
!Vakarā bija `Karoga Spē1e` . Cīņa bija
sīva, visi cīnījās no sirds, to varēja redzēt 20.07.11
pēc garajām rindām dušās pēc spēles.
Ļoti interesants rīts – Paula , Kristela un
Visi bija ļoti lielā sajūsmā par šo spēli un
Ronalds nemāk pacelt karogu, Ronis
gribēja atkārtot tās spēlēšanu.Šodien
to it kā piestiprināja, bet tas nokrita ,
ieviesa SVV naudiņas jeb saulītes.
visi smējās, bet viņas bija samulsušas
un cerēja , ka vakarā ies labāk ! Jau
19.07.11
pienākusi trešdiena, pie mums jau otrais
viesis- vieglatlēts Edvīns Krūms ar savu
Otrdiena kā parasta diena, bet tomēr
ģimeni. Šodienas režīms atkal mainījies,
kaut kas jauns mums. Viss dienas režīms

jo lielu dienas daļu pavadījām klausoties viņa stāstus un sportojot. Tautas
dejās Inga pamatīgi uzleca Paulai uz
kājas, jo viņa ar visu sirdi laikam bija
iegrimusi dejā, sāpēja, bet piedots un
koncertā Paula piedalīsies! Arī 3.grupai
bija īpaša diena, viņiem vajadzēja rīkot
vakara pasākumu un vakara pasākums
bija ‘Svecīšu vakars.’ Lai sagatavotu
visu šim vakaram viņi jau centīgi sāka
strādāt iepriekš, tomēr visvairāk viņi
aktīvi gatavojās pēc nodarbībām. Viņos
bija manāms neliels stresiņš, bet tas

Dienasgrāmata
taču ir tikai normāli, mēs saprotam,
ka tas nebija viegli, to visu sarīkot. Un
viņiem tas izdevās vienkārši lieliski,
katram šis vakars iekrita sirdī. Dažiem
lika arī aizdomāties par visu dzīvi un
lietām kuras notikušas un vēl var notikt.
Meitenes ļāvās emocijām - raudāja un
mīļojās. Šo svecīšu vakaru visi atcerēsies
vēl ilgi. Diena bija izdevusies un vakara
humors atkal pie karoga – Kristela un
Paula nemāk salocīt karogu, visi atkal
centās nesmieties, bet pēc komandas
`Brīvi` visi ļāva vaļu smiekliem, Ilzei
nebija smieklīgi tajā brīdī, bet ceram, ka
viņa vakarā pie sevis paķiķināja :).

21.07.11
Diena pēc dienas, elpas nepietiek, lai
saprastu cik ātri skrien laiks, bet tur neko
nepadarīt – mēs baudām mirkli un esam
radoši. Šodien mūsu iemīļotais dienas
režīms paliek spēkā , Paulai pirksta sāpes
pārgāja un tad bum Zoibergs (Haralds)
viņai uzkāpa uz kājas, laikam kāds ļoti
negrib, lai viņa dejo, bet viņai patīk un
viņa dejos. Vel mazliet trenējamies kopā
ar Edvīnu. Diena ir saulaina un spoža līdz
tam laikam, kad mēs dodamies savā ik
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ceturtdienas vakara pasākumā – Ugunskura vakarā. No sākuma mēs mīlīgi
pasēdējām pie ugunskura un paēdām
folijā uz uguns ceptus kartupeļus un
sardeles. Kristiānam ļoti garšoja desiņas.
Bijām paēduši un pēkšņi sāka līt. Bija
zilas debesis, bet tomēr lietus atrada
vietu, kur iespraukties un mēs devāmies
iekšā. Spēlējām spēli, kur bija daudz
jādomā – sauksim to par sinonīmu un
antonīmu mudžekli. No sākuma neviens
neko nesaprata, bet kad sasēdāmies visi
kopā vienā lielā aplī viss izdevās. Pēc
spēles izvilkām savus šīs pēdējās nedēļas
slepenos draudziņus un dziedājām
ugunskura dziesmu iekšā. Kopā viss
skatuves, bet vēlāk viss bija kārtībā, līdz
pasākums bija pat vel jaukāks un mīļāks tam brīdim, kad Ralfs sagrieza kāju un
nekā ārā. Skaista ceturtdiena!
Paulai Georgs atkal neuzleca uz pirksta,
viņiem abiem nepaveicās, bet ar visu
mīļo cilvēku atbalstu sāpes aizmirsās
22.07.11
un viss bija kārtībā. Atgriezāmies skolā,
Šo mēs nosaucām par LIELO
visu sadakterējām un viss bija kārtībā.
mēģinājumu dienu, jo rīt mūs gaida
Gaidām viesu dienu.
`Viesu dienas koncerts` un tāpēc viss
bija jāsaliek pa plauktiņiem un visam
23.07.11
bija jābūt ideāli. Režīms bija ierastais
līdz vakaram, šovakar mūsu vakara
Viesu diena klāt, prieks, ka ir sestdiena
pasākums bija mēģinājums estrādē.
un stundu nav, varētu būt interesanta
No sākuma nevarējām pierast pie lielās
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nesāpēja un zinājām, ka viss izdosies. Koncerts pagāja jauki un mierīgi,
izņemot to, ka meiteņu dejā mūzika
galīgi sajuka un sākās no jauna, bet
meitenes, kā jau gudri cilvēki, izgāja no
situācijas, jo tas viņām padodas. Kad visi
atgriezās no brīvā laika ar vecākiem bija
`Nūģu balle`, kur visiem bija jāģērbjas
kā nūģīšiem un vakara gaitā noskatīja
kurš ir vislabākais nūģis un kura nūģene.
Vēlāk visi atgriezās normālu cilvēku tēlā,
bet Ruta palika nūģiskajā elementā, gāja
jautri ! Diena beidzās ar smaidu ! :)

`Aitiņas` . Pēc spēlēm sekoja mācīšanās
šaut ar Venti un gājiens apkārt sporta
laukumam attēlojot dzīvniekus. Šajā
interesantajā spēlē uzvarēja Diāna, kā
vissuperīgākais dzīvnieku attēlotājs. Pēc
šī pasākuma visiem sāpēja kājas. Vēlāk
spēlējām dvieļu bolu un metām riepu.
Riepas mešanā uzvarēja Daiga. Viņa
ir ļoti interesanta personība, kurai nav
emociju, ir krampis un sanāk smaidīt.
Puišu starpā protams uzvarēja Rihards.
Skriešanā uz laiku uzvarēja Artūrs, vēl
tagad nespējam noticēt, ka viņš tā māk
skriet. Toms centās viņu apdzīt, bet
viņam nesanāca, gan jau nākamreiz.
24.07.11
Vakarā atkal spēlējām visiem mīļo
diena. Visiem bija mazs uztraukums par
Mūsu trīs nedēļu atslēgšanās no visas
`Karogu` un šoreiz spēles atmosfēra
to, kas gaida estrādē un atkal satikt savu
pasaules iet uz beigām. Pēc viesu dienas bija mazliet savādāka. Kristiāns proģimeni ir ļoti jauki !
sajūta tāda, ka tūlīt jākrāmē koferis un
tams dziedāja un visus sasaldētos
Bija dota viena stunda, lai sakārtotu
jābrauc uz mājām, bet tā tikai likās,
uzmundrināja.
istabiņas, jo zēni bija ienākuši meiteņu
jo priekšā ir vel viena skaista nedēļa.
istabā un pasaldinājuši meitenēm miegu Šodien mums Trikātā ir sporta diena.
25.07.11
ar cukuru gultā, doma diezgan interePasākums sākās ar tautas bumbas spēli
santa, bet paši varēja arī nākt tīrīt. Pēc
meitenēm un futbolu zēniem. Meitenes Šodien ciemojāmies Goppera vecajā
tam bija laiks, lai pagludinātu tērpus
klētiņā, kur divas jaukas radinieces
bija sajūsmā, ka viņu starpā ir tādi
un tad ģenerālmēģinājums estrādē.
mums pastāstīja daudz interesantas
mežonīgi spēlētāji kā Laura un Keita
Pēc tam puiši mazliet varēja atpūsties
lietas par māju, precīzāk klētiņu, kur
un, ka Elīza no sākuma pat nesaprata,
un meitenes pina vainadziņus. Viss
dzīvojis slavenais Goppers. Bija interekas šī ir par spēli, bet vēlāk viss izdevās
gāja gludi – ne Paulai, ne Ralfam kājas un uzvarēja komanda ar nosaukumu
santi uzzināt visu par mājas vēsturi un

Dienasgrāmata

14
laiki. Tagad zinām vairāk . Dekorācijas
bija jāveido pašiem uz vietas zālē un
gan dekorācijas, gan priekšnesumi bija
izdevušies ļoti skaisti !

26.07.11

vēl ir atlicis tikai mazliet. Šodien pirmā
un otrā grupa visas dienas garumā
cītīgi gatavojās, jo vakarā viņiem ir
jāvada svecīšu dievkalpojums. Rīta
pusi pavadījām Leldes purvā, kur puiši
ar smilšpapīru nopulēja un nokrāsoja
galdu, bet meitenes koku, kur likt norādi
un arī pašu norādi. Vēlāk meitenes kā
labas saimniecītes palīdzēja gatavot
pusdienas, kuras sanāca super garšīgas,
kad viņas gāja mazgāt burkānus un
kartupeļus, šļūtene kaut kā sagriezās nevis uz kartupeļu pusi, bet uz Keitu, vēlāk
visas bijām slapjas un kartupeļi sausi,
bet tas nemazināja garšu, un saulīte
ātri vien mūs izžāvēja. Atgriezāmies uz
pēcpusdienu nodarbībām un tad jau
pēdējais svecīšu vakars, kurš sanāca
fantastisks, emocijas plūda no visiem,
visi apskāva viens otru un mēs gaisā
palaidām lukturīšus, šis bija vismīļākais
no visiem svecīšu vakariem. Es zinu, ka
visiem trešdienās pietrūks šīs kopības
sajūtas..

Daudzo vārda dienu diena. Šodien
SVV ļoti daudziem ir vārda dienas,
pārsvarā otrie vārdi, bet pirmais vārds
ir audzinātājai Annijai un viņu mēs visi
mīļi apsveicām un viņa saņēma daudz
apskāvieniņus. Šodien vakarā spēlējām
spēli `Latvijas iekarošana`, kur arī
visi bija sadalīti komandās un katrai
komandai bija jāizvēlas, kuru pilsētu
par kara laiku. Šogad SVV mums viss
grib iekarot, ja gribēja iekarot pilsētu,
ir pārsvarā vairāk vai mazāk balstīts
kura jau kādam citam, to varēja izdarīt
uz vēsturi. Mums šīs klētiņas pagalmā
ar papildjautājumu. Jautājumi sastāvēja
notika mācību stundas, pie Annijas
no vēstures un no tā, ka katrai komandai
bija stunda uz siena blāķa, ļoti mīlīgi
pasēdējām un parunājām par bioloģiju, jāparāda kāda deja vai rotaļa. Šī vakara
kamēr drosmīgākie senjori pat paguva gaitā mūs filmēja arī Vidzemes televīzija
nopeldēties vēsajā Vijas upē pēc Zentas un mūs rādija pa LTV 1, tas nozīmē –
forši, esam populāri :).
Mauriņas esejas par ārstniecisko klusumu izlasīšanas. Visiem mugurā bija
SVV krekliņi, un mums sanāca ļoti
27.11.07
28.07.11
interesanta diena. Vakarā bija jāsadalās
Pēdējā trešdiena... Šos vārdus ir tik grūti Ceturtdiena.. Šodien laika apstākļi mūs
pa grupām un jāattēlo Saules un
pateikt, zinot to, cik daudz ir bijis un, ka neiepriecina, ārā līst un ir negaiss, un
Ziemassvētku kaujas, kā arī Ulmaņa
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tas vēl vairāk nomāc, nepietiek ar to,
ka galvā skumja mūzika par to, ka drīz
jābrauc mājās, bet dziļi iekšā varam
atrast vēl pozitīvo un smaidām. šorīt
pavāres izspēlēja joku ar mums, kā
rezultātā rīta lūgšana tika samainīta
vietām ar brokastīm, bet gaidīt noteikti
bija vērts – lielas, gards pankūkas ar
medu – kas var būt labāks par to! Šodien
rakstījām pateicības vēstules visiem
tiem labajiem cilvēkiem, kuri šo unikālo
nometni izgudroja, papildināja un
citādāk palīdzēja, lai mēs būtu šeit šajā
brīdī. Šodien mēs arī skatījāmies teātra
izrādi, kuru cītīgi gatavoja teātra grupa
gādīgās un trakās Rūtas vadībā.

iepriekšējām.

29.07.11

Ir pienākusi izlaiduma diena, laiks
paskrēja tik ātri, ka mēs pat nemanījām.
Atkal jau parādās vārds pēdējais, jo
šodien mums būs pēdējās pusdienas,
vakariņas un naksniņas un pēdējā
vakara dziesma visiem kopā. Šodien jau
pa druskai sākam kravāt mantas, skumji,
bet neko nevar padarīt. Šodien bija lapu
aplis, kurā visi viens par otru sarakstīja
labus vārdiņus, tad bija mūsu izlaidums,
kam sekoja gardas vakariņas ar īpašo
Trikātas sieru sortimenta degustāciju...
Un vakarā bija masku balle, pēdējais
Pēdējais svecīšu vakars, pēdējā ceturtdijaukais vakara pasākums, ko pavadām
ena, pēdējais ugunskura vakars šovakar.
kopā. Šonakt neviens negulēs, visi būs
Pēdējais ir vārds, kas dominē un var just,
blakus tiem, kuriem vēlas būt blakus..
ka šis vārds ir skumju pilns. Ugunskura
vakarā mīļi sēdējām pie ugunskura, jeb
30.07.11
zālē kā pagājušajā nedēļā, jo ārā lija
un šodien ir tas pats. Atklāsim savus
Viss, beigas. Šodien asaras nevar
otros slepenos draudziņus un atkal
saskaitīt neviens. No šīs vietas negribas
būs mīļošanās sesija. Viss jaukais vēl
šķirties, no cilvēkiem, ar kuriem tu esi biturpinās, nekas nav beidzies mums
jis kopā šīs 3 nedēļas, tā vienkārši palaist
vēl ir divas dienas un šīs dienas mums
prom un gaidīt veselu gadu, lai satiktu
ir jāpadara vēl labākas par visām
sev, piemēram, noskatīto puisi vai labāko

draudzeni, kuru tu esi ieguvis tieši šeit,
bet ārpus šīm sienām tev ir cita pasaule
... Mums priekšā vesels gads, lai atcerētos
un pasmaidītu par kopā pavadīto laiku.
vēl samīļojam viens otru, sakrāmējam
somas, klusiņām aizmirstam viens otra
somās savas mantas – tā teikt – uz
atgriešanos jeb vismaz atkalredzēšanos.
nepienāk ne pusdiena, kad jau lecam
un laižam – katrs uz savu pusi – sējam
saulgriežus pa plašo pasauli :). Tā pagāja
mūsu trīs nedēļas!

teikas
Ventzeme /Artūrs/

atbildējis, ka uzcelšot gan, un saderējis,
ķīlā liekot savu muižu. Drīz viņš sapraSen senos laikos pilsētai Atlantīdai uztis, ka to nespēs un pie sevis ierunājies:
bruka divi pūķi – Melnais un Baltais. Tie
„Velns, kā lai to izdara?” tūlīt pat Velns
bija visvarenākie pūķi, kādus uz pasaules
bijis klāt un apsolījies baronam baznīcu
var iedomāties. Pūķi pilsētai uzbruka katuzbūvēt tikai ar norunu, ka pirmajā naktī
ru dienu, bet tad no džungļu biezokņiem
pēc baznīcas pabeigšanas viņam jābūt
parādījās Ventis. Viņa zobens bija
tajā iekšā. Barons piekritis arī!
piecus metrus garš, viņa muskuļi bija kā
ozoli. Pūķi domāja, ka kārtējais mīkstais Drīz vien baznīca bija gatava, un barons,
karavīrs ir ieradies, bet viņi maldījās –
Ventis nebija karavīrs, viņš bija kaujas
mašīna. Tad sākās karš starp Venti un
Pūķiem. Asinis šķīda, asaras tecēja, Pūķi
lidoja, bet Ventis nepadevās un uzveica
Pūķus. Un tā Ventis kļuva par karali, un
Atlantīdu sāka dēvēt par Ventzemi.

Kā radās Trikātas ezers

/Haralds/

Sen senos laikos Trikātā valdījis kāds
vācu barons, kuram paticis izrādīties un
pats par sevi viņš bijis dīvains cilvēks, arī
lielīgs.
Kādu dienu viņš plātījies, ka var atļauties
un izdarīt visu ko. Kāds cits, pratīgāks
kungs, izmetis, ka zem ūdens jau
baznīcu viņš neuzcelšot. Lielīgais barons
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turēdams solījumu, naktī gājis tur. Tiklīdz
viņš spēris kāju pār baznīcas slieksnim,
durvis aizslēgušās, sākusies lietusgāze
un baznīca ar visu lielīgo baronu nogrimusi pazemē. Ieplaka piepildījusies ar
ūdeni, un izveidojies ezers, ko iesaukuši
par Trikātas ezeru. Vēl tagad naktīs dzirdams kā barons no ezera dzīlēm vāciski
lādējās.
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Kāpēc Trikātas mūra baznīca
nav vecās Trikātas koka
baznīcas vietā /Marta/

savu. Kādu dienu, kad viņa mazais dēls,
kā jau ierasts spēlējās parkā, ķēniņš
izprātoja, ka laiks sākt dēlu mācīt, jo
viņš būs karaļvalsts mantinieks. Ķēniņa
Sen senos laikos Trikātā valdīja ķēniņš,
dēls bija mazs, jautrs, izklaidīgs puisēns,
kuram bija skaista sieva – ķēniņiene – un
kuram bija savs labākais draugs – suns,
dēls, kuram pēc tēva nāves vajadzēja
ar kuru viņš rotaļājās un kurš sekoja
mantot kroni un ķēniņvalsti – Trikātu.
viņam pa pēdām. Ķēniņš pasauca dēlu,
Ķēniņš nebija laipns, viņam bija skarbs
lai tas nākot apgūt gudrības, kuras
raksturs un viņš vienmēr vēlējās panākt

viņam noderēs turpmāk, tomēr dēls
negribēja un turpināja spēlēties tālāk ar
sunīti. Tad ķēniņš saskaitās un pavēlēja
savam kalpam, zēnam neredzot,
aiznest un iemest sunīti upē. Tā arī
naktī kalps izdarīja, tomēr nākamajā
rītā ķēniņš atklāja, ka suns ir atgriezies
un atkal traucēs dēlu apmācīt. Tad
viņš ļoti saskaitās un pavēlēja iemūrēt
sunīti pils sienā, tomēr labi apdomājies
viņš secināja, ka tas nebūtu prātīgi un
nolēma iemūrēt sunīti baznīcā zem
altāra. Tā viņš deva pavēli, un tas tika
izpildīts. Puisītis bija gaužām bēdīgs,
tomēr, ķēniņa pierunāts, sāka mācīties.
Nākamajā svētdienā, ejot uz baznīcu,
dievkalpojumā pēkšņi atskanēja suņa
smilksti, gaudas un rējieni. Neviens nesaprata, kas notiek, bet neko arī neteica
– tā katru svētdienu, kamēr ļaudīm palika smagi to klausīties, un tika nolemts
uzcelt jaunu baznīcu. Jaucot veco nost,
no baznīcas altāra izskrēja mazs suņuks,
kurš uzreiz atrada savu draugu –ķēniņa
dēlu. Ķēniņš saprata, ka viņa dēls un
sunītis ir nešķirami draugi, un nolēma
necensties vairs izjaukt to draudzību, bet
mācīt dēlu nedaudz vēlāk, kad viņš būs
vairāk paaudzies.

Loģiskais Iznākums
Laba drāna panes visu. /Latviešu tautas paruna/
Visdraudzīgākie
Visaktīvākie
Viskautrīgākie
Visklusākie
Ar vismazāko apetīti
Vislielākie flirtētāji
Naktsdzīves meistari
Miega mices
Sporta apsēstie
Deju meistari
Dzīves filozofi
Tenkotāji
Vistrakākie
Vieglprātīgākie
Kavētāji
Siržu lauzēji
No sodiem cietušākie
Muzikālākie
Dīvainākie
Uzcītīgākie
Vismākslīgākie
Dabiskākie
Talantīgākie

Maija
Ruta
Vineta
Ineta
Marta
Elīza
Elīza
Madara
Keita
Māra
Diana
Keita
Elīza
Elīza
Elīza
Keita
Elīza
Ruta
Marta
Ilze
Kristela
Ilze
Ruta

Kristiāns
Kristiāns
Ronalds
Ronalds
Ronalds
Matīss
Ralfs
Ralfs
Rihards
Matīss
Georgs
Kristiāns
Toms
Georgs
Toms
Matīss
Toms
Kristiāns
Ronalds
Haralds
Toms
Haralds
Kristiāns
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Romeo & Juliet
Visnesaprotamākie
Freaky stils
Lielākie dziedoņi
Visliterārākie
Nekārtīgākie
Pievilcīgākie

Marta & Ronalds
Ineta
Ineta
Ruta
Diana
Elīza
Paula

Maija & Rihards
Georgs
Georgs
Kristiāns
Haralds
Georgs
Rihards

Tuvākais audzinātājs
Tuvākais skolotājs
Trakākais audzinātājs
Trakākais skolotājs
Gudrākais audzinātājs
Gudrākais skolotājs
Savādais audzinātājs
Savādais skolotājs
Kancelejas precu
patērētāji

Dita
Liene S.
Dita
Rūta
Annija
Aiga
Dita
Rūta
Visi...

Ventis
Raitis
Kārlis
Raitis
Ventis
Gunārs
Ventis
Raitis

Mīļāka dziesma

The Asteroid Galaxy tour - The
Golden Age
Nutellas maizītēs
Reliģija / Kalējs

Mīļākais ēdiens
Mīļāka nodarbība/
stunda

Politika
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/3. grupa/

SVV konstitūcija

SVV ir noteikta vārda, reliģijas un
apziņas brīvība.

1. pants

6. pants

SVV ir konstitucionāla monarhija.

Audzēkņiem ir tiesības izteikt
priekšlikumus noteikumu un dienas
kārtības papildināšanai.

SVV vada hercogiene Ilze ar saviem
padomniekiem (turpmāk – Vadība).
SVV audzēkņi nevar ierosināt Vadības
atlaišanu.
2. pants
Vadība pieņem visus ar SVV saistītos
lēmumus un noteikumus un nosaka
dienas kārtību.
SVV noteikumi un dienas kārtība ir
jāievēro. Par noteikumu neievērošanu
var piemērot sodu.
3. pants
Vadība katru gadu izvēlas darbiniekus,
kuri nodrošina SVV darbu.
4. pants
Vienīgā SVV lietotā valoda ir latviešu
valoda.
5. pants
Visi audzēkņi ir vienlīdzīgi savā starpā.

est skolas teritoriju.
Nometnes teritorijas neatļauta
pamešana ir uzskatāma par
dezertēšanu.
9. pants

7. pants

Ikvienam SVV iemītniekam ir tiesības uz
4 ēdienreizēm dienā.

SVV galvenais militārais ierocis ir Ventis.

10. pants

Ventim ir tiesības individuāli pieņemt
lēmumu par rīcību, ja audzēkņi rīko
nemierus.

SVV valūta ir Saulītes. Par Saulītēm
audzēkņi var iegūt dažādas
priekšrocības.

8. pants

Saulītes audzēkņiem piešķirt par labu
Audzēkņi bez uzraudzības nedrīkst pam- uzvedību, aktivitāti un sasniegumiem.

Senjoru lapa
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Procedūra

DARBĪBA NOMETNĒ

SAULGRIEZĒNA RECEPTE

Piena analīzes.

Saulgriezēnu iesūtīto anketu analīze.

Pa dažādām caurulēm uz attiecīgo
šķirni.

Saulgriezēnu piegāde.
Saulgriezēnu meitenes un puišus
separē.
Saulgriezēni tiek sadalīti dažādās
saules šķirnēs.

Nometnes dalībnieku iesūtīto anketu
apskate.
Sastāvdaļu piegāde.
Audzēkņu ierašanās pirmājā dienā.
Seperēšana, sūkalas atdala no krējuma. Audzēkņus sadala pa istabiņām.

Turēšana sālsūdeni.

Attiecīgi uz audzēkņu vecumu un
nometnes pieredzi, tie tiek sadalīti
dažādās mācību grupās.
Audzēkņu saliedēšana, iepazīšanas
spēles.
Audzēkņu iepazīstināšana ar un viņu
pierašana pie dienas režīma.
Audzēkņu nodarbināšana nomeynē

Griešana gabalos.

Katra audzēkņa individuālā izaugsme.

Kūpināšana.

Audzēkņu gatavošanās viesu dienai.

Dzesēšana.

Audzēkņi uzslavē sevi par padarīto.

Fasēšana.

Gada grāmatas veidošana.

Eksports.

Audzēkņu braukšana mājās no nometnes.

Siera masas vārīšana lielajā baļļa.
Nospiešana zem spiedēm.

Lielajā baļļā Saulgriezēnus jauc un
saliedē.
Saulgriezēnu iespiešana dienas
režīmā pirmās nedēļas laikā.
Saulgriezēnu sālīšana SVV gaisotnē
vēl divas nedēļas.
Katrs Saulgriezēns tiek individuāli
kopts.
Saulgriezēnu kūpināšana, rūdīšana
un gatavošana viesu dienai.
Saulgriezēnu dzesēšana ballītē pēc
viesu dienas.
SVV rūpnīcā gatavotais un notikušais
tiek fasēts gada grāmatas formā.
Saulgriezēnu eksports mājās.
Autors: siergriezēji

SVV Citātu vācelīte
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Mārtiņš un Raitis dzīvo Dieva pamestā
Uzmini nu! Ko Kārlis nopirks, kad brauks maizītes. /Ventis/
nostūrī – Trikātas skolas mansardā. /Au- mājās? /Autors nezināms/
Džegingi un džigingi. /Māra V/
tors nezināms/
Krusts, krusts, ejam uz baznīcu! /Zaļā
Dialogs
Kuram vajag iedot pateicības rakstu par komanda/
to, ka izrāva interneta vadu? /Gunārs/
Una: Ko darīsim ar beigto putniņu?
Žikirators. /Māra V/
Ronalds: Piesiesim pie mākoņa
Dodiet ceļu, gailenes brauc!
Mums tā kopība un grācija pie kājas, gal- maliņas!
venais lai stabili! /Sarkanā komanda/
Māra V: Pabarosim!?
Tur nav plika Salmiņa? /Raitis/
Kur ir visuma siena? /Rihards/
Mākoņu šķirnes. /Diāna/
Rasoloģija (zinātne, kas pēta rasolu
sastāvu). /3 grupa/
Georg, dabūsi divnieku! /Raitis/

Cik reizes jāmaisa tēja, lai izšķīstu
cukurs? /Kārlis/
Raiti, kur tu guli? (jautāts vairāk kā 10
reizes) /Elīza/

Putniņš, tas kurš dārzā, nomira, jo
saēdās Raita matus. /Autors nezināms/
Kā pareizi jāloka vārds kost? Viņš kož;
man patīk kost!
Brāļu kapu monogrāfijas autors ir Kārlis
Skalbe. /Kārlis/

Rūta, tu varētu lasīt radio ziņas. Tik labi
Krekls jāgludina tikai tur, kur nav žakete. varētu iemigt! /Māra V/
/Brāļi Daģi/
Es tūlīt vemšu, kā man gribās ēst! /Elīna/
Pilnmēnesnieks (mēnessērdzīgs cilvēks).
/Ineta/
Stulbums ir stiprāks par mums! /Inga un
Elīna/
Šobrīd jūtos trekns; pieēdies sēņu mērces
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Bananāss. /Kristiāns/
Ventis pēc manekena nozagšanas: Viss,
viņu dzīve pārvērtīsies par elli!
Es izdomāšu savu dziļo domu! /Kalējs
Krišs/
Gunārs atbildot uz komplimentu: Ņem
pa labi un pa kreisi!
Ak, šīs vīrišķīgās upes! RRR! /Rūta/
Priekšniek, tev apakšbikses garākas par
šortiem! /Rūta/
Evelīna ir mazs dāma ar liels puncītis!
/Kristiāns/
Dialogs
Rūta: Kārlīt!?
Mārtiņš: Nosauc viņu par Kārlīti!
Rūta: Kāpēc?
Mārtiņš: Viņš jau ir liels!
Es jau kopš bērnības činčelēju austiņas.
/Rūta/
Dita saucot Venti: Eu, Drakon!

Stāstiņi
Trikātas omletes zupa /Diāna/
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Ko mēs vispār zinām par Māru? 2. Uzmanies-viņa saldi iedziedās tavā

/ E kvadrātā - Elīza un Elīna/

Reiz no kādas olu fermas izbēga dažas
trakas un piedzīvojumu kāras olas. Tām Kas viņa ir? Pašreizējie novērojumi:
Uzmanies!
bija tik liela drosme, ka, ripojot lejā no
kalna, tās nelikās ne zinis par to, ka
1. Uzmanies- pārvilina cilvēkus savā
čaumalā dzeltenums un baltums sakūlās
pusē ar masāžu
kopā! Tās skrēja tālāk!
Tikmēr dažas jaukas pavārītes uz pannas cepa desu un zaļumus... Bet, tavu
dieniņu, pavārītes nevarēja izdomāt- ko,
lai īsti dod saulgriezēniem brokastīs!
Ak, bet olas saoda šo jauko smaržu,
kura nāca ārā pa atvērto virtuves logu.
Tas neprasīja vairāk par 27 sekundēm,
lai olas ieskrieto un lektu pa logu iekšā.
Bet, bitīt matos, olas ar tik lielu spēku
ieleca virtuvē, ka atsitās pret pannu un
visas desas un zaļumi uzlidoja gaisā,
bet panna atsitās pret ūdens burku, un
lielajā jezgā VISS sakūlās kopā! Pavārītes
nopriecājās par jauno zupu un pasniedza saulgriezēniem brokastīs.
Lūk, un tā radās Trikātas omletes zupa.

austiņā

3. Uzmanies-viņas smaids ir viltīgs!
4. Uzmanies- garie mati nav tikai
skaista rota!
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rONALDA SAULGRIEŽI

Komunikācija

26

Motivācijas vēstules

Madara Bērziņa

3.grupa

Mani sauc Madara Bērziņa un es mācos
Talsu Valsts ģimnāzijā. Man jau sen
ir skaidra vīzija par to, ko vēlos darīt
nākotnē, tāpēc vienpadsmitajā klasē
izstrādāju zinātniski pētniecisko darbu
tieslietu sekcijā par tēmu “Talsu rajona tiesā izskatīto krimināllietu, laika
posmā no 2007.gada līdz 2010.gadam,
izvērtējums”. Manis izstrādātais darbs
Uzskatu sevi par pietiekami atbildīgu un
ieguva otro vietu valsts līmeņa zinātniski uzticamu cilvēku, lai varētu ar lepnumu
pētniecisko darbu konkursā.
stāvēt zem Latvijas Universitātes karoga.
Latvijas Universtātes Juridiskajā
fakultātē vēlos studēt tāpēc, ka uzskatu Maija Kikuste
to par prestižāko Latvijas augstskolu un 3.grupa
labāko juridisko fakultāti. Manu izvēli
veicināja arī tas, ka mans tētis ir mācījies Mani sauc Maija Kikuste un es esmu
ļoti ieinteresēta saņemt vidējo izglītību
LU Juridiskajā fakultātē un pašlaik
jūsu skolā. Es izvēlējos mācīties Jaņa
veiksmīgi darbojas Kuldīgas rajona
prokuratūrā kā virsprokurors. Juridiskajā Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola
(JRRMV), jo šī skola ir atzīta par
fakultatē vēlos mācīties arī tāpēc, ka
labāko mākslas skolu Latvijā, kā arī
mani aizrauj kriminallietas, un vēlos
tāpēc, ka mans hobijs ir zīmēšana.
dot Latvijai gaišāku nākotni ar savām
Deviņus gadus esmu mācījusies Rīgas
zināšanām un darbiem nākotnē.
pilsētas 2.ģimnāzijā un kā ārpusskolas

nodarbību apmeklēju jūsu skolas
piedāvātos kursus zīmēšanā.
Es vēlētos mācīties jūsu skolā, jo mākslas
skolā valda tik draudzīga atmosfēra,
kādu neesmu izjutusi nekur citur, kā arī
skolā mācās mani draugi, kuri nekad
nav nožēlojuši savu macību iestādes
izvēli. Gavenais iemesls, kāpēc es vēlos
iestāties jūsu skolā, ir vēlme īstenot savu
sapni – kļūt par arhitekti.
Es esmu piemērota kandidāte šai skolai,
jo uzskatu, ka sabiedrībai ir vajadzīgi
radoši un atjautīgi jaunieši, un es
esmu viena no šiem perspektīvajiem
jauniešiem.
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(Jautra) motivācija piesakoties darbā
par bārmeni

Rihards Vārna

3.grupa

Mani sauc Stīvs Gulbis, esmu no Rīgas
bārmeņu klubiņa. Jau mazs būdams,
sāku mētāt pudeles un jaukt kokteiļus,
sastāvdaļas nočiepjot vecākiem. Pēc
pamatskolas pabeigšanas iestājos
tehnikumā sabiedriskās ēdināšanas
apkalpošanas novirzienā. Skolu pabeidzu izcili ar vairākiem apbalvojumiem
dažādās bārmeņu disciplīnās. Sešus
gadu laikā iegumu milzīgu pieredzi,
strādājot uz kruīza kuģa. Braukājot
apkārt pasaulei, sapratu, ka nekur nav
tik labi kā mājās, tāpēc sāku meklēt
darbu Latvijā.
Jūsu uzņēmumā vēlos strādāt, jo labi
zinu, kas tas augstu kotējas bārmeņu
aprindās un uzskatu, ka šeit man būs
īstā vieta, jo esmu viens no labākajiem
savā jomā. Jūsu uzņēmumā es būšu
čakls, kvalitatīvs un ātrs darbinieks, kas
palīdzēs uzņēmumam augt un attīstīties.
Izvēlieties mani, jums nav izvēles!

1944. g. 16. Jūlijā
PSRS armija atkal
atgriežas Latvijā

1990. g. 4. maijs LPSR Augstākā Padome
pieņem deklarāciju par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu

1949.g 25. marts –deportē
43 000 iedzīvotāju

1945.g. 8. maijs –
Vācijas kapitulācija,
2. P.k. beigas Eiropā

Kurzemes katls 1944. g. oktobris
– 1945.g. 8. maijs

1943. g. 10.
februāris –
Hitlera rīkojums
par Latviešu
leģiona izveidi

1941.g. 22. jūnijs
– Vācija uzbrūk
PSRS, drīz ienāk arī
Latvijas teritorijā

1941. g. 14. jūnijs – pirmā
deportācija, izved 15 000 iedzīvotāju

1940.g. 5. augusts – Latviju iekļauj PSRS sastāvā

1939. g. 5. oktobris, bāzu līgums ar PSRS,
Latvijā izvieto Sarkanās Armijas bāzes
1940.g. 17. jūnijs – Latvijas okupācija

vēstures stūrītis
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Burbuļlapa
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Burbuļu šķīdums

Burbuļu laišana

Tev vajag:
1 L tīra ūdens (vēlams iepriekš vārītu)
80 mL trauku mazgājamā līdzekļa
15 mL tīra glicerīna

Prātīgi, neuzputojot šķīdumu, iemērc
visu auklu šķīdumā un prātīgi izceļ
ārā no bļodas un laiž burbuli tautās.

Tālak:
Ielej visas sastāvdaļas tīrā bļodā un
prātīgi samaisi. Svarīgi, lai maisot
maisījumu tas nesāktu putot, jo tad
burbuļi nebūs tik izturīgi.

Burbuļu laišanas iekārta
Tev nepieciešama aukla, kas samērā labi
uzsūc mitrumu ( ~2m)
Nogriez divus auklas gabalus; vienu ~1
m garu, otru ~80 cm garu.
Abus auklas gabalus piestiprini pie
divām koka līstītēm (sk. attēlu)

Piemērotākie laika apstākļi lielu burbuļu
laišanai ir neliels vējš, ēna un augsts
gaisa relatīvais mitrums (ziemā īpaši labi
nesanāks).

Nodarbību apraksti
Latviešu Valoda /Haralds/

visticamāk, vairs te neatrastos.

Šogad stundas pie Lienes pagāja tautiski
mitoloģiskā gaisotnē. Stundas notika
gan telpās, gan pie dabas krūts. Iekštelpu
nodarbībās analizējām tautasdziesmas,
pētījām saules kalendāru un runājām
par latviešu dievībām un to nozīmi seno
latviešu dzīvē, pētījām vārdu izcelsmi un
to pielietojumu reģionos. Paši domājām
un minējām mīklas, rakstījām savas
teikas un atkārtojām tautasdziesmas.

Bet meiteņu skanējums - gods godam. Kurš gan būtu domājis, ka no,
visticamāk, nemuzikāla meiteņu
bara varēs izspiest skanīgu trīsbalsīgu
četrrindi?

Āra nodarbības bija vēl radošākas, kad,
klausoties putnu dziesmās, vēja šalkās
un Lienes daiļajā balsī, zīmējām savas
versijas senajām baltu zīmēm.
Kopumā var droši teikt, ka šīs stundas
bija ļoti produktīvas, ļaujot aizdomāties
par lietām, par kurām ikdienā
nedomājam - kā darināti mūsu valodas
vārdi, par ko vēsta visiem zināmās tautasdziesmas. Interesanti!

Koris /Toms/
Par kori pie Māras. Skatos uz skolotāju
Māru un brīnos - kā viņa spēj paciest šo
“vokālisko bezsakaru” un sarunas starp
zēniem? Apbrīnojami - es viņas vietā,

Politika /Ronalds/
Politikā pie Mārtiņa mēs mācījāmies par
ekonomiku un politisko situāciju valstī.
Tā mums katram bija iespēja uzzināt
ko vairāk par šiem jautājumiem. Man
pašam visvairāk šķita runāt par ekonomiku.
Mārtiņš neskaidros jautājumus prot
izstāstīt plaši, minot visus sīkumus. Pat,
ja pavaicā visīsāko jautājumu, viņš
sniegs garu un detalizētu stāstījumu.
Viņa stundas ir ļoti interesantas.

Papīra modeļu veidošana

/Ineta/

Mēs pie Raita ejam diezgan daudzi
cilvēki. Mēs tur lokām daudz dažādus
dzīvnieciņus, mašīnas, kuģus u.t.t.
Daži no mums taisīja paši ar savām
rokām, bet daudziem Raitis izkopēja
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šabloniņu. Šī Raita nodarbība ir ļoti
interesanta, tomēr audzēkņi mēdz arī
paslinkot. Daudzas reizes Raitis mums
stāsta par dažādām citām tēmām.
Visinteresantākā tēma ir bijusi jūtu
ķīmija. Mums bija uzdots mājas darbs
- apmīļot 10 cilvēkus, un tas visiem
padevās ļoti labi.

Reliģija /Madara/
Šogad SVV mācītājs bija Gunārs Lazdiņš
no Indianapolisas. Katrā viņa stundā
valdīja vārdos neaprakstāma gaisotne,
to varēja tikai sajust (kas pavisam
noteikti ir iemesls, lai pievienotos
audzēkņu rindām arī nākamajā gadā).
Reliģijas stundās visbiežāk apspriedām
praktiskas lietas, piemēram, saskarsmi
ar cilvēkiem, kā arī garīgas vērtības.
Visu nometnes laiku Gunārs bija kā
tuvs ģimenes loceklis, uzmundrinot,
kad skumji, un sniedzot padomu, kad
nepieciešams. Ar mācītāja nerimstošo
smaidu, aizrautīgo optimismu un
labsirdīgo humoru varētu apsildīt visu
Trikātu.
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Aušana /Diāna/
Pozitīva atmosfēra un krāsainas dzijas! Šīs nodarbības lieliski uzlaboja
garastāvokli, īpaši, iedvesmoja Kristiāna
dziedāšana. Vārējām aust lakatus un somas un beigās gandarījums par paveikto
darbu bija milzīgs. Krāsainie lakati un
krāsu variācijas, dažāda resnuma dzijas
un diegi, jauki cilvēki un viss kopumā
zem nosaukuma – aušana, padarīja
dienu interesantāku. Liels paldies mūsu
guru – Rasai!

Teātris /Toms/
Viena no labākajām pēcpusdienu
nodarbībām ir teātris. Teātra laikā var
gūt lielisku pieredzi teātra mākslā –
improvizēt, trenēt dikciju, pārbaudīt savu
vārdu krājumu utt.
Nodarbība sākas ar iesildīšanos, kad
spēlējām spēles saistībā ar tēlošanu,
runāšanu vai vienkāršu emociju
izpaušanu.
Teātri vada foršākā un interesantākā
skolotāja – Ruta, kas arī pati aktīvi
iesaistītās dažādās improvizācijas

Nodarbību apraksti
spēlēs.

Komunikācija /Kristela/

Teātris ir tiešām unikāla iespēja izpaust Komunikācijas stundas mums pasniedz
savas emocijas un par to nekautrēties, kā Aiga. Viņa ir ļoti jauks un saprotošs
arī uzlabot savas aktiermākslas spējas
cilvēks, vienmēr uzklausīs un palīdzēs.
un apgūt dažādus `skatuves knifus`.
Stundās mēs ar Aigu mācāmies pareizi
komunicēt ar svešiem un arī tuviem
Tautas dejas /Māra/
cilvēkiem, jo ne vienmēr mēs zinām
SVV tautas dejās no mums neprasa per- kā kurā situācijā rīkoties. Aiga mums
to cenšas iemācīt, un mēs ne tikai
fektu līdzināšanos vai pēdu stiepšanukomunicējam ar viņu, bet mēģinām to
te no tautas dejām mēs gūstam lielu
darīt arī savā starpā iedomājoties kādu
gandarījuma un prieka sajūtu. Šogad
noteiktu situāciju, spēlējam dažreiz arī
īpašo saikni ar mūsu senčiem caur
deju izjūtam meiteņu dejā, kur attēlots spēles. Vēl mēs iemācāmies kādus žestus
labāk lietot konkrētās situācijās, arī
senlatviešu precību dejas rituāls.
runājām par stāju, kādai tai ir jābūt.
Mēģinājumi notika aktu zālē, bet pašā
Manuprāt mēs lielos vilcienos to visu jau
koncertā dejojām uz fantastiskās un
zinājām, bet tagad zinām visu vēl sīkāk
plašās Trikātas estrādes.
un labāk. Dzīvē tas tiešām noderēs, jo
Dejojot mēs atdevām daudz enerģijas,
komunicēt ar cilvēkiem mums visiem
bet mēs to atguvām atpakaļ vairākkārt nākas katru dienu un, lai mēs mācētu
caur mūziku, kustību un kopības sajūtu, labi saprasties ar citiem ir jāzin ko teikt
ko rada dejošana. Pats galvenais ir sajust un kā uzvesties. Pateicoties Aigai tagad
tev blakus esošā smaidu un izbaudīt to mēs to zināsim. Man ļoti patika šīs stunmaģisko sajūtu sevī, kāda rodas dejojot das, kaut arī bija grūti, jo gribējās gulēt,
tautas dejas.
es tāpat ar smaidu gāju uz stundām pie
Aigas, jo man tiešām bija interesanti
klausīties viņā . Manuprāt visi bija tajā
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ieinteresēti jo aktīvi stundās darbojās.
Liels paldies Aigai par šīm stundām.

Nodarbības pie kalēja /Matīss/
Kalšanas nodarbības notika tikai 2.
nedēļā. Kalēju sauc Krisš Dobrovskis.
Pirmā stunda pie viņa bija neliels ieskats
kalēja darbā. Kalēja darbnīcu sauc
par smēdi jeb kalvi , krāsni kurā karsē
metālu, sauc par ēzi un citas specifiskas
lietas. Krisš pirmās nodarbības laikā
demonstrēja kā izgatavot naglu un sēņu
nazīti.
Kad tas bija parādīts, viņš ļāva mums
mēģināt kalt dzelzs stieņus un pārvērst
tos visādās rotaslietiņās vai vienkārši
naglā.
Nākošā nodarbībā Krisš lielākai daļai
palīdzēja izkalt mazus, parocīgus sēņu
nazīšus. Dažas meitenes gatavoja
gliemeža mājas formā rotaslietiņu, kuru
vēlāk pakāra sev kaklā.
Trešās nodarbības sākumā kalējs rādīja
kā iekurina ēzi, bet ceturtā viņš parādīja
kā to izdarīt ātrāk.
Mēs turpinājām taisīt visādus darbus.
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Daži sanāca, daži saplīsa, bet lielākā
daļa darbu aizceļos pa visu Latviju līdz
saulgreizēnu mājām.

faktus par globālo sasilšanu, ekotūrismu
u.c. Šajā stundā varēja iegūt daudzus
patīkamus un jautrus brīžus. Raitis un
Annija vienmēr prata mūs pārsteigt ar
Krišs ļāva mums izpausties un atbalstīja
kādu aizraujošu tematu. Stundu mīnusi
mūs visās mūsu iecerēs, pielaboja, ja
bija tas, ka skolotāji varēja pastāstīt
mums nesanāk un veiksmīgi ievēroja, lai
ļoti virspusēji, bet ko darīt, ja bija tikai
katrs tiek pie kalsnas.
3 nedēļas un vēl tik daudz citi darbi
jāpagūst! Lai vai kā – ķīmija un fizika
Dabas zinības /Liene L/
tagad mums rādās pavisam citās krāsās.
Šogad pirmo reizi SVV bija stunda “Dabas zinības”, tās ir bijušas pārsteigumu
pilnas. Ar vulkānu izvirdumiem varēja
sastapties pat sporta laukumā! Varēja
uzzināt daudz jaunas un interesantus

Sports
Arī šogad sporta stundas pirmās divas
nedēļas mums pasniedza Una. Tās bija

ļoti jaukas un bieži vien arī smieklīgas.
Pārsvarā spēlējām volejbolu laukumā
netālu no Trikātas veikaliem.
2. nedēļas beigās pie mums atbrauca
viesis – LV vieglatlētikas izlases treneris
Edvīns Krūms. Viņš mums pasniedza
divas sporta nodarbības, kurās vajadzēja
patērēt krietni vairāk enerģijas un pēc
tam bija manāms nogurums. Tajās ne
tikai sportojām, bet arī uzzinājām daudz
ko jaunu.
3. nedēļā sporta nodarbības mums pasniedza Liene Meinharde. Lienes sporta
nodarbībās spēlējām vairāk rotaļas.

Saruna ar viesi
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Arī es savulaik tās lietoju.
Intervija ar Latvijas
Viegatlētikas izlases galveno
treneri Edvīnu Krūmu /Rihards/ Vai Jums ir bijis elks?
Kā Jūs uzsākāt savu sportista karjeru?
8 gadu vecumā tēvs mani aizveda uz
Daugavas stadionu un tur aizsākās
mana karjera.
Cik gadus Jūs bijāt aktīvs sportists?
Līdz 28 gadu vecumam.
Kur Jūs mācījāties?
LU Pedagoģijas fakultātē, par pedagogu.
Kāda ir Jūsu treniņu programma?
Treniņi notiek katru darba dienu,
pusotras stundas garumā, izņemot
ceturtdienas. Sestdienās un svētdienās
parasti notiek sacensības. Obligāti
jāēd 3x dienā, sabalansēts uzturs.
Ko Jūs domājat par uztura
bagātinātāju lietošanu?
Domas, viennozīmīgi, ir pozitīvas. Pat
cilvēkiem, kuri nesporto, tie ir jālieto.

Varbūt ir bijis sportists, kuram esmu
gribējis līdzināties, bet elka man nav
bijis.
Vai Jums ir ieplānot rīkot speciālas
treniņnometnes?
Katru gadu mēs ar audzēkņiem doda-

mies uz dažādām treniņnometnēm
siltajās zemēs, lai varētu sagatavoties
vasaras sezonai Latvijā.
Kāds ir Jūsu audzēkņu aptuvenais
vecums?
Aptuveni 20 gadi, bet jaunākajam ir 17
un vecākajam 25 gadi.
Paldies par interviju!
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Vienu no šī gada SVV rīta lūgšanām
vadīja skolotājs Raitis un stāstīja par
`vienkāršo dzīvošanu`. Šajā tēma
nolēmām iedziļināties plašāk, apkopojot
gan audzēkņu, gan audzinātāju domas
par vienkāršo dzīvošanu.

Vienkāršā dzīvošana
detaļās, tad nekas nevar noiet greizi.
Visu saplānojot tu ietaupi laiku un vari
mierīgi dzīvot, bez stresa.
Daiga: Iepriecināt draugus ar
paštaisītām dāvaniņām, tas ir gan mīļi,
gan vienkārši.

vērtība bija ļoti maza, tieši tās bija tās
vērtīgākās, jo tām tiešām bija nozīme.
Tāpēc nepieķersimies dārgām lietām, jo
tās vienkāršās lietas patiesībā var būt tās
dārgākās.

Kā vienkāršās dzīves sastāvdaļas
tika minētas arī vairākas nodarbes,
Keita: Emm... Kā lai to pasaka... Emm :D
piemēram, rokdarbi, kas sniedz dvēselei
Mārtiņš: Dzīvē censties izmantot mazāk baudījumu, mūzikas klausīšanās
dažādu nevajadzīgu lietu un netērēt
un radīšana, kas rada prieku un ļauj
laiku nevajadzīgām lietām – tāda ir
pārvarēt grūtības, stopēšana, kas
vienkāršā dzīvošana.
ļauj apceļot pasauli un iepazīt jaunus
Ventis: Vienkāršās dzīvošanas sastāvdaļa cilvēkus, dabas baudīšana, kas rada
iekšējo harmoniju, šaha spēlēšana ar
- laukos iekopt dārziņu un izmantot tā
draugiem, kas uzlabo ne tikai draudzību,
labumus.
bet arī prāta asumu. Un zini, kas ir pats
Dita: Katru lietu jāizmanto pēc iespējas jaukākais? Visas šīs lietas tu vari darīt
vairāk, vecās lietas jāpārstrādā vai
arī bez lieliem naudas tēriņiem, to var
jāpārveido atkal jaunās.
darīt bez stresa. Lūk, tā arī ir vienkāršā
Māra D.: Tas ir tā, ka pietiek pašam ar
dzīvošana!
Aiga: Jo vairāk mantu, jo vairāk stresa.
sevi un dažiem tuviem cilvēkiem, ka nav Minot personisku atgadījumu: reiz kādā
vajadzīgi lieli līdzekļi, lai jauki pavadītu Latvijas viesnīca tiku apzagta. Tika
laiku. Piemēram, sarīkot mājas ballīti, tā nozagts mans čemodāns, kurā atradās
vietā lai dotos izklaidēties pilsētā.
daudz dažādu vērtīgu lietu, kuru ir žēl
pazaudēt. Bet vislielākais pārdzīvojums
Ilze Z. : Vienkārši dzīvo, baudi dabu un
bija par 2 lietām: vecu Bībeli un sudraba
priecājies par visu!
dakšiņu, kas gājusi no paaudzes
Rihards: Visam jābūt saplānotam,
paaudzē. Lai gan šo lietu finansiālā
Kas tad īsti ir vienkāršā dzīvošana
un kādas ir tās priekšrocības? Tas ir
dzīvesveids, kurā mēs netiecamies
pēc nevajadzīgām lietām, iztiekam
ar to, kas mums ir, un nodrošinām
sev jauku dzīvi. `Vienkārši dzīvojot`
mēs arī atbrīvojamies no liekā stresa,
ietaupām laiku un pat saudzējam
vidi. Noskaidrojām SVV saimes locekļu
viedokļus, kas tad īsti ir vienkāršā
dzīvošana:

Audzēkņu apraksti / 1. grupa
Ronalds Delmonts

Daiga Gončare

Neizprotams basketbolists. Tu esi īpašs,
Ronalds + Marta! Kluss, nepacietīgs
čalis. Savāds, bet interesants jaunietis. Talantīgs, mazais, jauks. Kluss,
bet nosvērts, ir ok! Mazais, vārgais.
Jauks zēns, mēģina iesaistīties kur
nepieciešams. Patīk izrādīties. Jocīga
personība, bet interesants. Sportisks
čalis. Bumbas karalis. Neizprotams līdz
galam. Maziņš dīvainītis : ). Tu esi īpašs.
Foršs puika! Esi atvērtāks! Rons V. Foršs,
bet ATVERIES! Brauc arī nākamgad!
Kautrīgs un ļoti kluss, taču ļoti labs
sportists, mazais dīvainītis! Dzejnieks.

Emocijas, emocijas.. Dusmu karaliene.
Supersmuka blondīnīte, cukurdupsīte,
ļoti jauka, saprotoša, izpalīdzīga,
mini Inga, ģimene, draudzīga, ļoti
patīkama un jauka, slepeno plānu kalējs,
blondīnīte, jaukums. Var kopā gan
smieties, gan raudāt! Nemāk dusmoties. Džimene. Jauka, dzelzs seja. Forša,
mīļa :* , mans dupsītis, Netaisno matuss! Vienāda balss ar Ingu. Smaidīga,
vienmēr! Aktrise! Jauks cilvēks, ar kuru tu
vari kaut kur aiziet un pasēdēt klusumā,
bet šis klusums nebūs ilgi. Foršule, superjauka, mazā foršule, Hug!

Mārcis Lipskis

Kristela Šantere

Sakarīgs džeks, sportisks cilvēks. Superjauks cilvēks, tikai briesmīgs aktieris. Labi
dejo, jauks un labi spēlē ģitāru. Mīlīgs,
draudzīgs, jauks puisis. Your name is
Dekoderis! Ģitārists. Tā dod pa stīgām!
Dabisks izskats! Muzikants. Ir OK! Forši
spēlē ģitāru! Nevar saprast bieži ko runā.
Muzikāls un patīkams. Labi dejo. Tas
skatiens! Jautrais dekoderis! Mārcis +
Kristela. Solo, dzejoļa ģēnijs!

Mīlīgi runā. Vienmēr smaidīga, ļoti jauka,
perfekts smaids, Kristāliņš, superīga
iztabas biedrene, paldies par sruļļotāju,
foršā, tev forši mati! Skaisti mati, zirgu
meitene, jautrulīte, izmīdīta kājele. Man
patīk tava balss! Smejas nevietā. Patīk
smieties un ilgi gulēt. Kristāliņš, man tā
patīk tavs akcentiņš, Var kopā pasmieties, parunāt un pat paraudāt. Vienmēr
taisno matus. Rēzeknes odziņa, skaista,
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skaista meitiņa. Uzticības gariņš, ar
viņu var izrunāties jebkad! Caca, mazā
caciņa!

Paula Janīte
Kopā ar Rutu velk pirmo grupu :D Mūsu
istabiņas elks. Skaistākās kājas Trikātā.
Cilvēks, kas manās acīs vienmēr būs
smaidīgs. Nav dzejniece, vienmēr pasmaida, skaistule, garie mati, šausmīgi
skaista, tas smaids, supermodeles
kājas! Atraktīva, forši var pasmieties
kopā, tik jauka, smieklīga, mīlulīte, var
labi izrunāties, vispār, te var ļoti daudz
rakstīt, bet vietas nepietiks. Vienmēr
smaidoša, mēdz kļūt arī smieklīga. Kājas,
kājas slaidās Paulas kājas, Gara, jaukums, smuka meitene, foršā!

Ruta Ērgle
Roberta van der Spar, jautrā Ruta!
Mūžīgā hiperaktīviste! :) trakā, ideju
darbnīca, Diānas māsa, hiperaktīvs
bērniņš, man viņa nenormāli patīk,
draudzīga, atklāta, brīžiem teatrāla,
kopumā vienkārši forša, dziedātāja,
jautrulīte, vienmēr skaļa un pozitīva,
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aktīva meitene, dziedošā, jaukā, idejiskā
saulīte, dīvaina, bet jautra, atraktīva
un skaļa, superīgākā čiksa! Raksturs
kā superbomba :) emo child, muzikāla,
jautra, mazliet traka, trakule, smuka,
mīļa, talantīga meitene, dzied kā
profesionālis, dzīve bez kauna, saulīte!
Prot uzņemties iniciatīvu, skaļš cilvēks,
ar ko var aprunāties un labi pasmieties,

mini Diāna- tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik!
Trakumiņš!

Liene Leiduma
Lienīte, man ļoti patīk tavas acis.
Superīgs sarunu biedrs, jauks cilvēks,
ar kuru var parunāties, jauka meitene, smukās ačteles, piemīlīga, klusa,

mīļa, super skaista :) ļoti draudzīga,
izpalīdzīga, fantastisko acu īpašniece,
atvērta, ātri iedzīvojās, riktīgi forša,
atklāta, ļoti skaista un mīlīga, ir Ok!
Mazā Lienīte, bučas :* , mmm.. burvīgas
acis. Lienīt, ar tevi ir forši izrunāties un
izraudāties, tu saproti mani un es saprotu tevi!

Audzēkņu apraksti / 2. grupa
Haralds Punculis
Mierīgs politiķis, gudrītis, filozofs, tu
esi smieklīgs! Gudrais puisis, atraktīvs,
erudīts, riktīgs Zombergs, var teikt tikai
to labāko, gudrais puisis no laukiem,
visgudrais Haralds, uzmanīgi, viņš dejojot kāpj uz kājām, Zoitbergs <-tas visu
izsaka, jauks, smieklīgs cilvēciņš, dīvains,
bet ļoti, ļoti jautrs. Lielā smadzenīte,
jokdaris, kautrīgs, draudzīgs, ar humora
piedevu, gatavs jebkurā organizācijā
iesaistīties. Kolosāls! MAN PATĪK! Izcils
parodētājs.

Arturs Lielmežs
Neko negrib darīt, haizivs, sprinta dievs,
klusiņš, haizivs spēks! Zivs vibrācija,
labi dejo, baigais zvērs, normāls puisis,
savdabīgs, dažreiz smaida. Saka: ”Tie
klusākie ūdeņi ir tie dziļākie.” Jauks
cilvēks. OOO... Spēciņš! SVV Bolts! Ašs,
viltīgs skatiens! Artūriņš, ar humora
izjūtu.

Vineta Mekša
Klusiņa, bet forša un mīļa, ar kuru var

parunāt, klusā skaistule, jautrīte, super meiča, žilbinoša, mīlīga mincīte,
smieklīga, kautrīga, draudzīga. Ak, šie
skaistie mati! Smuka meitene, skaistā
brunete, superīga, sirsnīga, Pauze skaļā
dziesmā, runātīga,

Ilze Amanda Zakrevska
Mazā Ilzīte, tu esi tik skaista! Saprotošs
cilvēks, ar kuru var parunāt jebkurā
laikā, pianiste, mīlīgā dabas meitene, plīša Ilzīte, uzticīga, mīlīga,
labākais slepenais draudziņš, saulaina,
superīgas rozā drēbes, tauriņu mīlētāja,
burvīgākais cilvēciņš uz zemes virsas,
muzikāla meitene, labsirdīga, miega
mice, superīgas idejas, tāda kā mazs
lācītis, mīlīgs peļuks, mīļākais cilvēciņš
nometnē! Ilžuks, puķu meitene. Forša x
5, mieriņš. Ļoti, ļoti labdabīgs smaids,
pozitīva enerģija. Dāsna ar smaidiņiem!

Ineta Kivrina
Klusa, savā iekšējā pasaulē, smuki mati,
tumšās acis, Inetiņa, īpatnējs cilvēciņš,
Eimija Vainhauza, individuāliste, ar savu
“es”, forši deju soļi, nosvērta, interesanta,
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drosmīga, skaista, mierīga, var papļāpāt,
labi dejo- Šakira. Diskžokejs!!!

Marta Veldre
Traka, dīvaina, smieklīga, kopā var
pasmieties, kuras kleitas šodien? Jocīga,
ahh.. zaļas acis mmm... PILNĪGI TRAKA!
Čirka, ideālais buduārs, atraktīva, little
bad girl, var bieži pasmieties par drēbju
maiņu. Visu dara rindiņā, pārģērbjas,
savāda, cilvēks- drēbes. Smieklīgā
Martiņa. Snaiperis, Bobijs Varenais
šāvējs.

Laura Sarvuta
Mierīga meitene ar skaistiem matiem,
kļuvusi pieaugušāka, mīļa draudzenīte,
Bučas :*, mēs varētu lēkāt pa mākoņiem
KOPĀ! Volejboliste, jātniece, klusa,
centīga meitene, pedantiska, māk
uzņemties iniciatīvu, kārtīga, superīga
meitene, dievinu, kā viņa spēlē klavieres, foršā blondīne, sportiskā saulīte,
draudzīga, mīļā, smuka, var paraudāt
uz Lauras pleca, uzklausīs, Lauriņā,
kosmētikas krātuve nr.1, volejboliste!
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Evelīna Djomkina
Meitenīgāka palikusi, beidzot var atšķirt,
superīga, Everita, skaistule, sporta zvērs,
pieaugušāka, mana istabas biedrene :*,
atbalstoša, mīļa, zaķis, jauka, smieklīgi
servē volejbolā, traki skaļa, smieklīga,
FORŠĀ! Skaļi smiekli, kādreiz iemācīšos
jūs māsiņas atšķirt. Tu esi mans mazais
kāmītis, Čjong, čjing, vēntī - problēma.
Nav komentāru.

Everita Djomkina
Everitiņ! Mīļa, maza, jauka, mīlu tevi!
vāverīte, kāmītis, forša meitene, uzsistā
acs, trakā čikse, pieaugušāka, ceru
kādreiz iemācīties jūs abas atšķirt,
skaļākā, liek man justies jaunākai,
smieklīgi smiekli smieklīgos brīžos,
smaidiņš, forša balss, man patīk tavi
smiekli, superīga, atbalstoša, sievišķīga,
Evelīna, atpazīstu pēc acīm.

Audzēkņu apraksti / 3. grupa
Rihards Vārna
Mr. Hantele, pieklājīgs, riktīgs sportists,
baigā presīte, ļoti aktīvs, jauks, jamaikietis, smuks, hot čalis, kautrīgs, labi
dzied, muskuļkalns, ar tevi nebūtu bail
pastaigāties tumšā, kriminālā ieliņā.
Atraktīvs, mīļš bumbulītis, izpalīdzīgs,
foršs cilvēks ar humoru, domā arī par
citiem, nometnes spēkavīrs, neatlaidīgs,
mērķtiecīgs, ahhh... body, body, body..
Tradicionālais deju partneris jau 2.
gadu. Lielais, mīļais lācis! Pareiza uztura
eksperts. mākslinieks, kurš ietērpts
muskuļos.

Toms Blūms
Meiteņu mīlulis, smieklīgs, jauks,
vienmēr smejas, aktīvais, skaļākais,
ķeramais, garšīgākās pārtikas īpašnieks,
cilvēks- visums. Jauks smaids, jautrulis, skaistumiņš, bērnišķīgs, draudzīgs,
vienmēr izdomās kaut ko smieklīgu un
nekad nebūs ar viņu garlaicīgi, bērns,
jokdaris, cocacola un čipši, paaudzies :).
Acis. Acis? Acis! Eiss Ventura, atkarīgs no
kāršu spēlēm.

Diāna Ērgle

Jautra, talantīga meitene, pozitīvs
cilvēks, traka, bet baigi forša, mīlu tevi
un tavu pulksteni! Ceļotāja, drosmīga,
Draudzīgs un mīļš puisis. Var labi
atvērta ķiķinātāja, aktīva, smaidīga,
parunāt, bet nevar stāvēt blakus
gudra, skaista, vienmēr ir savs viedoklis.
vakara dziesmā. Mazais flirtētājs,
Ahhh.. viņas mati- skaisti! Aktīva gaiizpalīdzīgs jaukumiņš, izcils dejotājs,
katras meitenes sapnis, mazais smaids, sotne, čirkainā meitene, vienmēr varēs
sasmīdināt, cilvēks, ar kuru tu vari lieliski
saldais, meiteņu mīlulis, smukupavadīt laiku un nekad nebūs garlaicīgi,
lis, jauks draugs, talantīgs cilvēks,
daudzfunkcionāls džeks, romantisks. Ko mati kā aitiņai :), prot pasmieties par
daudz ko, tavi skaistie mati- es vienkārši
viņš NEPROT?(nopietni) Tu man šogad
patīc! Laba gulta. Siržu lauzējs. Woman- kūstu. Tu esi tik forša! Aktīviste, enģelītis,
izers, kā viņš pieskaras! Ja man būtu 15! foršule, Viļa māsa, vislabākā režisore,

Matīss Ernests Balodis
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garšo, teātriskā, izceļas ar idejām, eņģeļa
mati.

Madara Bērziņa
Man patīk tavi mati, jautra, mīlīga,
mierīga persona, skaistule, mana
neķītrule, labprāt dzīvotu ar tevi uz
vientuļas salas, tu izēdi manu skapi.
Madariņš... meitene ar foršu raksturu,
atklāja nutellas maizītes! Vienmēr
kopā var izklaidēties, bezgala kutelīga,
vienmēr var redzēt ēdam, seksīga
bomba, sarkanas lūpiņas, nekad nav
garlaicīga, izpalīdzīga- izglāba mani
veikalā. Ļoti skaista un interesanta seja.

Keita Druvaskalna
Mans keitdupsītis, var labi parunāt, mīļā,
ideālā, smaidīga, atraktīva, mīļa saulīte,
superskaista, mīļa, eleganta, es tevi mīlu!
Miss Trikāta 2011! Spēcīga meitene,
Keitiņa, kleitiņa, skaista, vienmēr gatava
kaut kur iesaistīties, izjusti ēd, Skārleta
Johansone, Keita Midltone, tik forša
šogad! Mīļumiņš- mīlu! Smieklu- Smieklu
īpašniece, emocionāla, smaidīga sarunbiedrene, labsirdīgo acu īpašniece, tu esi
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veltītu dzejoli. Ar savu viedokli, vienkārši brīžos. Smaids 24/7. Sastāvs: dejošana,
saprotoša, māk vilkt līnijas uz auduma, smaids, mīļums. Mans ēšanas biedrs,
jauka Māriņa, nekārtīga- labā nozīmē,
nakts sarunas. Pārāk daudz svin!
Jaukums, perfekti melni mati, ļoti
visredzošā Māra! Smaidule, cilvēks, kas
draudzīga, mīļa, skaista meitene,
vienmēr uzklausīs, skaistule, skaisti mati!
labsirdīgs un izpalīdzīgs cilvēks, dievīgas Māra Deksne
Fifīga, ass prāts, lieliska. Ļoti aktīva un
kurpes! Visulaiku gribas tevi apskaut!
Dušiņa, dušiņa, mīļš cilvēks, labi
dzirksteļojoša! Lielisks vāds (skolotājai
Māksliniece, mana draudzene ar dordejo, draudzīga! Traka dejotāja, liela
Mārai nav tik foršs).
meo matraci un aitiņu, bučās, Tik,
smējēja, pozitīva, smaida pat dusmu
tik, tik ļoti, ļoti foršs cilvēks. Stilīgā!
Cilvēks ar idejām, superīgs stiliņš,
cilvēks, kuru sagaidīs ar plašu sirdi un
atvērtām rokām, ak, tu esi burvīga!
Mīlīguma iemiesojums, talantīga, dzied
kā lakstīgala, dabas bērns, tie mati!
Visskaistākais mīļums nometnē, foršas
acis!
Super!

Maija Kikuste

Elza Anna Jansone
Hug, ļoti jauka meitene, jautri ar viņu
aplaistīt Kristiānu, dziedošs brīnumiņš,
trakulīga, bet jautra! Mana vissmīļākā
saule, mīlu tevi, interesanta, gudra,
sievišķīga, skaista, draudzīga, Elziņņasuperīgi, vienmēr ar tevi var parunāt,
mīļš zaķītis, Elzinnaaa, tu esi super!
Šarmanta, nopietna, bet ar jauku
smaidu, ja es būtu dzejnieks, es tev

Audzēkņu apraksti / Senjori
Marģers Samsons

nav tāds kā izskatās, cilvēks ar labām
idejām, vienmēr gatavs iesaistīties,
Jauks, izskatīgs puisis, Marģers + TV=
smieklīgs, jokupēters, man patīk tava
Mārdža Simpsone, superīgs, izceļas starp
valodiņa, foršs, aktīvs čalis, mazais
puišiem, stilīgais, kluss, futbola meistars,
velniņš arī dzīvē, mainījies, meiteņu elks,
tu man krīti uz nerviem :), party hard!
nakts dzīves meistars, vienmēr pateiks
Dažreiz skaļš, smaids līdz ausīm, jautrs,
kaut ko smieklīgu, prot spēlēt basketraibs gads bijis puisim, ātrs un smieklīgs,
bolu, Hahahaha, vienmēr smieklīgs,
foršs puisis. Man ļoti patīk Marģers,
guļammaiss, palaidnis, humors, riktīgi
spēkavīrs Samsons, Marģeris Zariņš.
mīļš, sakarīgs, „Uzmanību senjoriem!”.
Viens tonis, vairāk nekas. SUPERmēle.
Režisors. Sienāžu ķērājs.

Georgs Kozulis
Jauks puisis, saprotošs, viņa plecs
vienmēr atvērts, muzikāls, uzklausošs,
jautrs, ģitārists ar superīgu gredzenu,
vestīte, inteliģents, dīvaina džempera
nēsātājs, rūķis, Džo, patīk meiteņu
sarunas, dzīves filozofs, sniegs padomu
24/7, tava rīta kafija, garais, uzticamais, labs dejotājs :), tehniski patīk
diskutēt, Gordziņš, brīvdomātājs,
izceļas ar idejām, palīdzēs grūtos brīžos,
visjaukākais modinātājs, kalējs.

Ralfs Štauers
Ašie jociņi, jautrs un jauks puisis, mīļš,

Kristiāns Ivans Hrgetičs
Smiekliņš, jauks puisis, māk uzlabot
noskaņojumu, uzbāzīgs, īpašs, jautrības
iemiesojums, fat pigs 4ever, koņjo, golden age, skaļš, ārzemnieks, atvērts, aktīvs,
dziedošs, enerģisks, talantīgs, uzņēmējs,
meiteņu mīlulis, tusē ar meitenēm,
Kriksīte :0, cilvēks, vienmēr ar meiteņu
sabiedrībā, forši var parunāties un pasmieties, visforšākais no visiem puišiem,
meiteņu draugs- Kikī, ruksīšorganizācijas
ģenerāldirektors, skaļais, my blueberry
king, bērnudārza grupiņas vadītājs,
vietnieks, eksotiskākais saulgriezēns.
Ģenerātors ar savu harēmu.

42

Elīna Valdmane
Labākā aktrise, jautra un forša, foršās
brilles, skaistule, gara, hipstere, “Ejam
mazgāties”, talantīga māksliniece,
gudra, naktīs trako, vienmēr izdomās,
ko varētu darīt, radoša, mīl gulēt puišu
istabās, mana māmiņa, par modeli vai basketbolisti! Cilvēks jaukums,
mōna rūžeņa, mans slepenais, burvīgs
smaids, profesionāla ūdens spļaudītāja,
audzēkņu mamma, māk būt arī nopietna, interesanta personība, ar WOW balsi.
E2. Brilles ir.

Inga Gončare
Kurpju krāmētāja, meitene, kura teiks
visu, ko domā, bet jauka! Rūdīta, jautra,
nopietna, atraktīva meitene, Indžraris,
cilvēks- viedoklis, super- acis un smaids,
aktīva, ar savu raksturu, mana māsa,
mīl zagt ēdienu no puišu istabas, piestāv
franču bize, ar visnekārtīgāko skapi,
bet ar plašāko sirdi, kalēja, draudzīga,
smuka, rudmataina māsa, drosmīga,
ugunīgi mati un lieliska personība.
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Elīza Poikāne
Patīkams, jautra, foršule, ar fantastiskiem smiekliem, čupačups, vakaros neiet
gulēt, skaista, draudzīga, smieklīga, viss

ir seksīgs, nevar aizmigt, vienmēr gatava
kaut ko pastrādāt, trakule, ļoti jautra,
TRAKĀ! Supermodele, sastāvs: skaistums,
jaukums, rupjmaize, spridzeklis, trusītis,

pati mīļākā, jaukākā meitene pasaulē,
profesionāla mašīnmazgātāja, kavētāja,
meitene ar savu “Es”, skaļa. E2. Runājot
novērojama īpaša nopūta!

apraksti / Audzinātāji
Annija Grebeža

pieklājīgs, gādīgs, ļoti foršs un atraktīvs,
izsitējs, bet jauks, skaistulis, liktenis mēdz
Patīkama, mīļa, jauka, saulīte ar foršām
smaidīt, interesants ar savu stabilo
rokassprādzēm, klusa, bet jauka,
viedokli, ir paaudzies! Lauris Reiniks.
jāpatrenējas celt no rīta- agresīvāk! :) Var
Bārnijs. Ja pasmaida, tad nozīmē, ka ir!
kopā izklaidēties, jautra, forša, bioloģijas
Piepe, problēma, drakons.
karaliene, <3, gudra, ekotūrists no visas
sirds, skaista, ļoti, ļoti, ļoti draudzīga.
Iesper man! Izdarīga, čadīga, viņa izdara Kārlis Daģis
visu. Geocaching.
Kārlīti, Kārlīti, manu mazo brālītī. Jautrs,

Dita Grunte
Superīga, jautra, forša, vienmēr palīdzēs
un atbalstīs, dzelzs lēdija, Kristiana
dziesmīgo atklāsmju skarta :), skarba, arī
stingra audzinātāja, cilvēks- DJ, tīrasiņu
saulgriezēns, traka ar skaisto smaidu,
visforšākā audzinātāja, Ditiņa, es tevi
mīlu! Dite, ja smejas, tad no sirds, porciju
dalīšana. Runā kā ģenerālis.

Ventis Beķeris
Vienmēr neapmierināts, smuks čalis,
tuvcīnietis, saules stars, superīgākais
cīnītājs, :), mīlu rītus, kad Ventis mani
pamodina ar kafiju :), vienmēr smaidīgs,
bet nav dzirdēti smiekli, filozofs, bargais,
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stilīgi cepure, īriss, kluss, smaidīgs,
dvīņu brālis nr. 2, mīļš lāčukiņš, mīlīgs,
Kārlis mūs vienmēr vēro!! Saprotošākais
audzinātājs, rudais brīnums, sabiedrisks,
visu laiku gribu tevi apskaut!! Tev smuki
mati :), žonglētājs, „Es zinu, ko tu dari!”
Dziedāsim: Daugav`___abas___malas.
Aptinējs, jeb dzelenā skoča pavēlnieks!
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apraksti / Skolotāji
Mārtiņš Daģis
Ja ies politikā, es par tevi balsošu, labi
māca politiku, sportistiņš, foršie brāļi,
foršs un smieklīgs skolotājs, interesants,
liels mīļš lācis, mans guru, ļoti patīkams
un jautrs, gudrs, patīkami, interesanti
klausīties politiskajā viedoklī, nopietns,
dvīņu brālis nr.1 , supergudrs, man ļoti
patīk viņa stundas ārā, ļoti daudz zina.
Visskaistākās, dziļākās zilās acis.

Liene Salmiņa
Patīk skriet, super skolotāja, ļoti skaists iedegums :), jaukumiņš un saulīte,
kura vienmēr spīd, nometnes personālā
odziņa :), latviešu valodas guru, mīļa,
skaista, gudra, viņas smaids padara
mani smaidīgu, sportiska, ļoti, ļoti
mīlīga, folkloras speciāliste, saprotoša,
pasaulē foršākā latviešu valodas
skolotāja, pretimnākoša, Lienīteee. Nometnes saimniece.

Aiga Klimoviča
Parādīs kā komunicēt ar cilvēkiem,
Pēterīša mamma, jauka, tik forša

skolotāja un smaidīga, tagad es māku
rakstīt motivācijas vēstules, ak, šī
māmiņa, ļoti forša, vienmēr līdzi bērniņš.
Kopā ar Pēterīti, superīga un mīļa.
Mierīga un mīļa, interesantas stundas,
ļoti jauka un sirsnīga, Pēteriiiis!!! Vienmēr
kaut ko jauku parāda.

Aiva Bumbure
Superīgs cilvēks, kā arī mazais asistents.
Superīgas kurpes!!!! Mākslas meiča, ar
nezūdošām idejām, jautra, izpalīdzīga,
mīļa, radoša, man gribas Aivas cepuri,
batikāāā.... forši :), labsirdīgs cilvēks,
palīdzēs uztaisīt jebko, kas saistīts ar
mājturību, nepazīst kļūdas, kas nebūtu
labojamas, tīkami tuvu aizvien. Vaska
karaliene un krāsaino zupu vārītāja.

Māra Vaicovska
Muzikāls cilvēks, iemācīs dziedāt jebkuru
dziesmu, laba dziedāšanas skolotāja,
kormeistare, laba kora balss, plašais
smaids un garie mati, sestais mazais
bundzinieks, ļoti forša un kārtīga,
dziedošā saulīte, neatlaidīga, ļoti skaista dziesmu pavēlniece, skaisti dziedi,
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super skaisti mati, garākie mati, koris,
gaumīgs humors. Izkāpusi no multenes,
briesmīgākais skatiens.

Raitis Bobrovs
:D, liels un gudrs, patīk locīt papīru!
Smieklīgs cilvēciņš! Čunga čungs, jautrs,
smaidīgs, jaukāko pasaku stāstītājs,
garākais cilvēks, kuru es pazīstu, ķīmijas
guru, smieklīgs čalis, smieklīgs un interesants cilvēks, XXL bērns + ķīmijas profesors = Raitis, vēl joprojām nav izaudzis
:D, smieklīgs, dabaszinātnieks, cilvēks,
kuram ir superīgs kolēģis un kurš pats ir
foršs, izveicīgs un izdarīgs kolēģis :). Jūtu
ķīmiķis, patīk apskauties. Vulkanologs.
Izglāb putniņu, neļauj ēst Raita matus.

Rūta Ziemele
Durīte. Reinika. Fantastiska balss,
smieklīga, forša skolotāja, „me gusta!!’’ :),
“no se“, ar raksturu un tie smiekli, skaista
un pievilcīga ar vairākiem talantiem.
Teātris + smiekli + krelles = Rūta, jautra
un mīļa, skaļa dziedātāja, aktīva, ļoti
skaists pozitīvisma iemiesojums, interesanta, izskatīga sieviete, The Gang-
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sta, muzikālākā, skaistākā balss, forši
smiekli, māk dienvidāfrikāņu valodu,
prieks, ka pievienojās SVV saimei. Abinieks, mazupīte, mazuts, maza uts, bikini
naktskrekls. Ducīgā! Smukākā auss
nometnē.

Una Upena

mundrina, palīdzēs lietās, kas saistītas ar
dievkalpojumiem, saulesbrilles, cilvēks,
Durīte! Skaista dancotāja, sportiska,
ar kuru var izrunāties, mīlīgs cilvēks,
izdomās soļus jebkurai latviešu dziesmai,
viņš noteikti būs mācītājs manās kāzās,
varavīksne, tautas deju profesionāle,
man ļoti patīk viņa stundas, labākais
smuka, skarba. Kur kāds dejo, tur ir Una,
mācītājs, Gunārs ir un vienmēr būs jauns,
ļoti talantīga. Skrienu, skrienu vēl, Uno,
vienmēr smaida, ļoti, ļoti foršs!!! Nebiju
Upenīte, sportiņš, lai veicas! Upena nesa
domājusi ka reliģija mani kādreiz tik ļoti
ozoliņu! Sēnītes, sēnītes, sēnītes. Aijā
aizraus, guru visās jomās, atraktīvs, foršs,
žūžu lāčā bērni, ******** kājiņām. BMW
māca spāņu valodu, mīlestības pārpilns,
ar automātiskajiem logiem un divām
forši vada stundas, jo viņa stundās
duravām. IR. Visjaukākais ziedu pušķis.
nenāk miegs, nebiju domājusi, ka reliģija
var būt tik forša. Ideālais vīriets. 36 gadi.

Dace Rasiņa

Ilze Kreišmane

Dacīte, aizbrauca... :( jauka :), gādīga,
SVV mugurkauls, ļoti mīļa, draudzīga,
nometnes gariņš, vārdos neieliekami
mīļa, gudra un smuka, superīga, bez
tevis nekas nebūtu, saulīte. Ķīmijas
profesionālis, izskatās kā aktrise, tikai nezinu, kura :D. Visu dokumentu
pavēlniece, sisadmins, nūģīgākais nūģis
ever. RRR... Igauniete. Padod, lūdzu,
salveti!

Jauks cilvēks, ļoti forša direktore, savā
elementā gādīga, patriote līdz pēdējam
elpas vilcienam. Ļoti, ļoti mīlīga, diezgan
stingra, bet jauka personība, nometnes
māte, mūsu mammīte :), gādīga un
jauka, latviete uz mūžu. Ooooi! Patīkami
pārsteigt nebeidz! :) Viņa TAČU ir lieliska.

Gunārs Lazdiņš

Pūpēdis!

Visforšākais skolotājs ‘ever’, vienmēr uz-

Liene Meinharde

Mārtiņš - dzimšanas diena
Mārtiņš - vārda diena

Augusts
Pirmdiena

1
8

Otrdiena

2
9

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Mārtiņš

Diāna

10

11

17

18

Vineta

Liene

24

25

3

4

Sestdiena

Svētdiena

12

13

14

19

20

21

26

27

28

5

6

7

Madara

15

Saule rita pār kalniņu
Pašā rīta agrumā,
Bērni sauli neredzēja,
Gulēdami gultiņās.

22

Georgs

23
Ralfs

Tam ir četras dakšas un četri loki,
Tas nekust un nav dzīvs, bet mums
tas liek smaidīt.
Ilze

16

SVV simbols

Ja Kristians met spilvenu, tad trāpīs
Rutai.

29

30

Aiga

Madara

Una

31

septembris
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

1

2

Sestdiena

Svētdiena

3

4

Ronalds
Elīza

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Maija

19

20

Mārcis

26

27

21

22

Matīss

Everita
Evelīna

28

29

23
30

24

25

Laukā zaļi līgojās, rudenī dod
maizīti.
Autors nezināms

Rudzi

Kuru ceļu es negāju
Sauli vienmēr sveicināju,
Saulgriezēni līdzi gāja,
Daži vēl uz zirga jāja.
Autors nezināms

Ja naktī guli saldi, tad kāds nāks
tevi apzīmēt.

oktobris

Es savai blusiņai
Pielavījos klusiņām,
Zobu pastu uzsmērēju
Saulgriezēnu vasarā(i).

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

3

4

5

6

7

8

9

Elza

Inga

10

11

12

13

14

15

16

1

2

Daiga

17

Autors nezināms

Aug ceļa malā, lēni aug un, kad
pusrītenis uzpūš virsū, viņa zaļie
mati plīvo kā Latvijas karogs.
Kristela

Pirmdiena

Koks

Ja Ventim atņem lelli, gaidāms karš.

24

18

19

Ronalds

Elīna

25

26
Amanda

31

20

21

22

23

27

28

29

30
Rihards

novembris
Pirmdiena

Otrdiena

1

Trešdiena

2

Ceturtdiena Piektdiena

3

Sestdiena

Svētdiena

11

12

13

4

5

6

Keita

7

8

9

Annija

10
Mārcis
Mārtiņš

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

To vietiņu gan zināju,
Kur es jauki padejoju,
Kur es skaisti padziedāju Saulgriezēnu nometnē.
Ruta

Keita

28

29

30

Ja neierodas uz karoga pacelšanu,
gaidāma auto mazgāšana.
Tas lidinās starp debesīm,
Lai nāktu saldēt tevi,
Lai možu garu dotu
Un aukstos vaigos kostu.
Liene L

Pusrītenis

decembris
Pirmdiena

Es adīju raibus cimdus
Ugunskura vakarā,
Nezin’ kādā sakarā Bija taču vasara!
Autors nezināms

No sirds uz sirdi
Dodam viens otram,
Dažreiz skaista,
Dažreiz mīļa,
Bet ar lielāko prieku!
Diāna

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Inga

Ja skaļi dejosi, Tev būs tulznas.

Svētdiena

1

Toms

Dāvana

Sestdiena

Matīss

29

30

31

Janvāris
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

1

Daiga

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Elīna
Dita

16
23
30

17
24
31

18
25

19
26

Raitis

20

21

27

28

Ilzes

Kārlis

22
29

Dedzu skalu, dedzu sveci,
Saulgriežu vakarā`i,
Lai gaismiņa tālu deg,
Jaunu dienu gaidīdam’!
Autors nezināms

Ja izaicini Venti, tiksi sakauts.
Rīb kā pērkons, bet nav pērkons.
Vineta

Krēslu kārtošana

februāris

Tupus sēž mežmalā,
Nemitīgi klusējot,
Kad pienāca viņa laiks,
Koku gali līgojās.
Mārcis

Pusrītenis

Pērkons spēra ozolā,
Ozols krita ezerā,
No ezera ūdens zuda,
Saulgriezēni bēdas juta.
Ronalds

Ja cukuru ieber tējā, tad tā būs sāļa.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

2

3

Sestdiena

Svētdiena

6

7

8

9

10

11

12

Dace

Rihards

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Haralds
Diāna

Aiga

Evelīna

27

28

1

4

5

Paula

29

Marts
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

1

2

Sestdiena

Svētdiena

5

6

7

8

9

10

11

Kristela
Ventis

Māra

12

13

14

15

16

17

18

Lienītes mīlestība pret literatūru ir
kā gultas mīlestība pret segu.

Aiva

Liene

19

20

25

Ik rītiņu es cēlos,
Ik rītiņu laukā devos.
Gāju laukā, blakus mājai
Vienmēr sanāk satikt viņu.

3

Georgs

21

22

23

24

Una

26

27

4

28
Elza

Māras

29

30

31

Paula

Maza, maza saimeniece
Rušinās virtuvē,
Sulgriežiem putru taisa,
Tēju vāra kastrolī.
Autors nezināms

Sebris

Aprīlis
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

2

3

4

5

7

8

Paula

Vecais tēvs ar apini
Nozog Ventim apeni;
Ventis dusmīgs saka tā:
Neizaicini likteni!
Autors nezināms

Mīksts, apaļš ritenis
Dzeltens kā saulīte uzlecot,
Apaļš kā maizes kukulītis
Rotā galdu ciemiņiem.
Maija

Ja skaļi dejosi, Tev būs tulznas.

Māra

Vineta

Ralfs

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ventis

23
Georgs

Siers

6

1

30

Ineta
Laura

24

25

Marta
Marģers

26

27
Marģers

28

29

Maijs
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

3

4

Sestdiena

Svētdiena

7

8

9

10

11

12

13

1

2

Arturs

5

6

Maija

14

15

16

17

18

19

20

Lec kā ziloņi, nav ziloņi.

21

22

23

24

25

26

27

Kas man kait nedzīvot
Saulgriezēnu vidiņā,
Te tak dzima jauna saime,
Tā ir ļoti liela laime.

Ilze K.

28

29

30

31

Evelīna

Cilvēki, kas dejo tautas dejas

Autors nezināms

Ja brauksi uz SVV, tad Tev būs
lieliska vasara.

Jūnijs
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

4

5

6

7

8

9

10

15

16

17

1

2

3

Kārlis

Par ko Raitis grib kļūt, kad izaugs,
bet Mārtiņš jau ir?
Autors nezināms

Velc, saulīte, baltu kreklu,
Ko tev ada saulgriezēni.
Spīdi, spīdi ļoti spoži,
Lai tie bērni priecājas.
Ronalds

Georgs neēd sēnes, jo tas nav
ieteikts folklorā.

11

12

13

14
Dace

Lācis

18

19

20

21

Ruta

25

Arturs

22

23

Ilze
Amanda
Laura

26
Raitis

27

28
Toms

29

30

24

Jūlijs
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

2

3

4

5

7

8

14

15

Everita

9

10

6

1

Rūta

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Annija

Marta
Dita

Kristela
Kristians
Haralds

30

31
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Es sapņos parasti redzu dzelzs
zvaigznes. Arī antenas ir no dzelzs.
Tupus sēž mežmalā,
Nemitīgi klusējot,
Kad pienāca viņa laiks,
Koku gali līgojās.
Mārcis

Tā dzīvot māsiņām,
Stingru dienas režīmiņu:
Kā rītiņu ceļoties,
Tā karogu uzvelkot.
Mārcis

Pusrītenis

